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Muudatusettepanek 344
Kaja Kallas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 345
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 347
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on hõlbustada turbal, leonardiidil ja ligniidil põhinevate orgaaniliste väetiste 
ning nendest saadud humiinainetel põhinevate orgaaniliste väetiste tootmist. Need 
looduslikud maatriksid suurendavad orgaaniliste väetiste toitainetõhusust, mis on kasulik 
põllumajandustootjatele ilma kahjulike tagajärgedeta keskkonna seisukohast. Nende 
maatriksite väljajätmine võib soodustada ebaefektiivsete väetiste kasutamist, mis oleks 
põllumajandustootjatele kahjulik.

Muudatusettepanek 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 350
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on hõlbustada turbal, leonardiidil ja ligniidil põhinevate orgaaniliste väetiste 
ning nendest saadud humiinainetel põhinevate orgaaniliste väetiste tootmist. Need 
looduslikud maatriksid suurendavad orgaaniliste väetiste toitainetõhusust, mis on kasulik 
põllumajandustootjatele ilma kahjulike tagajärgedeta keskkonna seisukohast. Nende 
maatriksite väljajätmine võib soodustada ebaefektiivsete väetiste kasutamist, mis oleks 
põllumajandustootjatele kahjulik.
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Muudatusettepanek 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 
2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku ning

6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 
2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku ning

6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.

Or. en
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Selgitus

Toetame põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja ettepanekut tagada, 
et mitme toitainega väetised sisaldaksid vähemalt teatavat üldkogust toitaineid. 
Muudatusettepanekuga võetakse see käsitus kasutusele orgaaniliste tahkete väetiste puhul.

Muudatusettepanek 353
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 1 (üks) massiprotsent
üldlämmastikku (N),

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Muudatusettepanek 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 2,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N) või

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

Or. en

Muudatusettepanek 356
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 0,5 (pool) massiprotsenti
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Muudatusettepanek 357
Edward Czesak

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

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

– 1 (üks) massiprotsent
kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Muudatusettepanek 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku ning

Or. en

Muudatusettepanek 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 6,5 massiprotsenti toitaineid 
kokku.
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Or. en

Muudatusettepanek 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

2 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 1 
massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku ning

5 massiprotsenti primaarseid toitaineid 
kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

– 2 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või

– 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või 2 massiprotsenti 
kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning

– 5 massiprotsenti primaarseid toitaineid 
kokku.
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Or. en

Selgitus

Toetame põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja ettepanekut tagada, 
et mitme toitainega väetised sisaldaksid vähemalt teatavat üldkogust toitaineid. 
Muudatusettepanekuga võetakse see käsitus kasutusele orgaaniliste vedelväetiste puhul.

Muudatusettepanek 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– orgaanilist süsinikku (C) ja – orgaanilist süsinikku (C) ja C/N 
suhet,

Or. en

Selgitus

Süsiniku ja lämmastiku suhe tuleks kanda märgisele, kuna see näitab mineralisatsiooni astet, 
lämmastiku kättesaadavust taime jaoks. Ilma selleta oleks võimalik osutada lämmastikule, mis 
ei ole taimele kättesaadav.

Muudatusettepanek 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 364
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on hõlbustada turbal, leonardiidil ja ligniidil põhinevate orgaanilis-mineraalsete 
väetiste, samuti nendest saadud humiinainetel põhinevate väetiste tootmist. Need looduslikud 
maatriksid suurendavad orgaanilis-mineraalsete väetiste toitainetõhusust, mis on kasulik 
põllumajandustootjatele ilma kahjulike tagajärgedeta keskkonna seisukohast. Nende 
maatriksite väljajätmine võib soodustada ebaefektiivsete väetiste kasutamist, mis oleks 
põllumajandustootjatele kahjulik.

Muudatusettepanek 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N), 
millest 1 massiprotsent CE-märgisega 
väetisetootes on orgaaniline lämmastik 
(N), või 2 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 
massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) 
kokku ning

6,5 massiprotsenti primaarseid toitaineid 
kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

– 2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N), 
millest 1 massiprotsent CE-märgisega 
väetisetootes on orgaaniline lämmastik 
(N), või

– 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
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(P2O5) kokku või

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) 
kokku ning

– 6,5 massiprotsenti primaarseid 
toitaineid kokku.

Or. en

Selgitus

Toetame põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja ettepanekut tagada, 
et mitme toitainega orgaanilis-mineraalsed väetised sisaldaksid vähemalt teatavat üldkogust 
toitaineid. Muudatusettepanekuga võetakse see käsitus kasutusele orgaanilis-mineraalsete 
tahkete väetiste puhul.

Muudatusettepanek 368
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Muudatusettepanek 369
Edward Czesak
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 0,5 (pool) massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Muudatusettepanek 370
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

– 1 (üks) massiprotsent
kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

Or. en

Selgitus

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.
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Muudatusettepanek 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 6 massiprotsenti toitaineid kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

2 massiprotsenti üldlämmastikku (N), 
millest 0,5 massiprotsenti CE-märgisega 
väetisetootes on orgaaniline lämmastik 
(N), või 2 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 
massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) 
kokku ning

6 massiprotsenti toitaineid kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Edward Czesak

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

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama primaarseid deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastaval 
määral:

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

– 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) 
kokku ning

– 6 massiprotsenti toitaineid kokku.

Or. en

Selgitus

Toetame põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja ettepanekut tagada, 
et mitme toitainega orgaanilis-mineraalsed vedelväetised sisaldaksid vähemalt teatavat 
üldkogust toitaineid. Toitainete määrasid tuleb siiski suurendada tasemeni, millega tagatakse 
piisav toitainete kogus, nagu on esitatud komisjoni ettepanekus. Vastasel juhul on väetis 
põllumajandustootja jaoks eksitav, puudub pariteet mineraalväetistega ning selline madala 
toitainesisaldusega väetis soodustab CO2-heidet väikese toitainesisaldusega materjalide 
transpordi kaudu.

Muudatusettepanek 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 376
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– lahustuvus vees: minimaalselt 40 % 
fosfori üldsisaldusest või

– lahustuvus neutraalses 
ammooniumtsitraadis: minimaalselt 75 % 
fosfori üldsisaldusest või

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

Muudatusettepanek 377
Marc Tarabella

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-märgisega väetisetootes sisalduv 
orgaaniline süsinik (Corg) ei tohi ületada 1 
massiprotsenti. See välistab 
kokkuleppeliselt pinnakattevahenditest, 
agronoomilistest lisaainetest ja tehnilistest 
ainetest pärit süsiniku.

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega: 
lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K),
magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel 
(S) või naatrium (Na).

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega:

a) primaarsed: lämmastik (N), fosfor (P) 
ja kaalium (K);

b) sekundaarsed: magneesium (Mg), 
kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium 
(Na).

Deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
karbamiidformaldehüüdina, lämmastik 
isobutülideendikarbamiidina, lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina. 
Deklareeritav primaarne ja sekundaarne 
sisaldus esitatakse P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 ja Na2O vormina. Pärast teaduslikku 
uurimist võib uusi vorme lisada.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjatele tõese teabe andmine on hea põllumajandustava tugevdamise oluline 
vahend. See võimaldab teada saada, milliseid toitaineannuseid tuleb kasutada, ning toota 
neid õiges koguses ja õige kvaliteediga. Seetõttu tuleb anda põllumajandustootjatele teavet 
selle kohta, millised toitained on konkreetses väetises nende põllumajanduskultuuride jaoks 
olemas ja milliseid ei ole. Ühtsuse tagamiseks tuleks fosfaadisisaldus esitada P2O5 vormina, 
kaaliumisisaldus K2O vormina ja teised toitained analoogsete vormidena.
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Muudatusettepanek 380
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega: 
lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K),
magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel 
(S) või naatrium (Na).

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega:

a) primaarsed: lämmastik (N), fosfor (P) 
ja kaalium (K);

b) sekundaarsed: magneesium (Mg), 
kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium 
(Na).

Deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
karbamiidformaldehüüdina, lämmastik 
isobutülideendikarbamiidina, lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina. 
Deklareeritav primaarne ja sekundaarne 
sisaldus esitatakse P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 ja Na2O vormina. Pärast teaduslikku 
uurimist võib uusi vorme lisada.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjatele tõese teabe andmine on hea põllumajandustava tugevdamise oluline 
vahend. See võimaldab teada saada, milliseid toitaineannuseid tuleb kasutada, ning toota 
neid õiges koguses ja õige kvaliteediga. Seetõttu tuleb anda põllumajandustootjatele teavet 
selle kohta, millised toitained on konkreetses väetises nende põllumajanduskultuuride jaoks 
olemas ja milliseid ei ole. Ühtsuse tagamiseks tuleks fosfaadisisaldus esitada P2O5 vormina, 
kaaliumisisaldus K2O vormina ja teised toitained analoogsete vormidena.

Muudatusettepanek 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega: 
lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K),
magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel 
(S) või naatrium (Na).

1. Makrotoitaineid sisaldava 
mineraalväetise otstarve on varustada taimi 
ühe või enama järgmise makrotoitainega: 
lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K);

sekundaarsed: magneesium (Mg), 
kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium 
(Na).

Deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
karbamiidformaldehüüdina, lämmastik 
isobutülideendikarbamiidina, lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina. 
Deklareeritav primaarne ja sekundaarne 
sisaldus esitatakse P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 ja Na2O vormina. Pärast teaduslikku 
uurimist võib uusi vorme lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud 
vaid ühe primaarse toitaine (lämmastik 
(N), fosfor (P) ja kaalium (K)) sisaldus.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 384
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.
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Muudatusettepanek 385
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Muudatusettepanek 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 6 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 6 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en
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Muudatusettepanek 387
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 6 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 6 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Muudatusettepanek 388
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– koguses 1 kuni 10 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– 1 kuni 10 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– 1 kuni 10 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Muudatusettepanek 391
Vicky Ford
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi – vähemalt 1 massiprotsent 
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(Na2O) kokku. naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Selgitus

Tähtis on vältida ülemise piirväärtuse kehtestamist, kuna see välistaks põllumajandusliku 
lihtsoola (50 % Na2O) kasutamise ja muud kõrge naatriumisisaldusega sordid, sh suhkrupeet 
ja porgandid.

Muudatusettepanek 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
kompleksmineraalväetise puhul on 
deklareeritud enam kui ühe toitaine 
sisaldus.

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
kompleksmineraalväetise puhul on 
deklareeritud enam kui ühe primaarse
toitaine sisaldus.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
kompleksmineraalväetise puhul on 
deklareeritud enam kui ühe toitaine 
sisaldus.

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
kompleksmineraalväetise puhul on 
deklareeritud enam kui ühe primaarse
toitaine sisaldus.

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
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groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Muudatusettepanek 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 395
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 3 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

Or. en

Muudatusettepanek 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

– 5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 398
Edward Czesak

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

– 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

– 5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en

Muudatusettepanek 400
Edward Czesak

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

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

– 2 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 402
Edward Czesak

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

– 1,5 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

– 2 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

– 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 404
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

– 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 405
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi – 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
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(SO3) kokku või (SO3) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

Or. en

Muudatusettepanek 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– 1 kuni 10 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en
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Muudatusettepanek 409
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– 1 kuni 10 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Selgitus

Ning võib sisaldada üht või enamat sekundaarset toitainet kehtestatud miinimumkogusele 
vastaval määral.

Muudatusettepanek 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldav kõrge 
lämmastikusisaldusega tahke mineraalne 
ammooniumnitraatlihtväetis või -
kompleksväetis põhineb 
ammooniumnitraadil ja selle 
ammooniumnitraadi (NH4NO3) kujul 
esineva lämmastiku (N) sisaldus on 
vähemalt 28 massiprotsenti.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punkt 5 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pärast viit IV lisa mooduli A1 
punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit

– pärast viit IV lisa mooduli A1 
punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit enne 
turule laskmist katsetamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 412
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pärast viit IV lisa mooduli A1 
punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit

– pärast viit IV lisa mooduli A1 
punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit enne 
turule laskmist katsetamiseks

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatusettepanekuga täpsustatakse detonatsioonikindluse katse ajastust ja viiakse 
asjaomane säte kooskõlla praegu määruses (EÜ) nr 2003/2003 sätestatud üldise tavaga.

Muudatusettepanek 413
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.

Muudatusettepanek 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 416
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en
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Muudatusettepanek 418
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 420
Edward Czesak
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Muudatusettepanek 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

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

Or. en

Muudatusettepanek 422
Edward Czesak

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

– 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

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

Or. en

Muudatusettepanek 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 424
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.



AM\1121500ET.docx 41/138 PE602.754v01-00

ET

Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Muudatusettepanek 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 426
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
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for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 3 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

Or. en

Muudatusettepanek 428
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 3 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Muudatusettepanek 429
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– mitte vähem kui 1,5 massiprotsenti 
üldlämmastikku (N),

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks 
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

– 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 431
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti – 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
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fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku, (P2O5) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

– 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 433
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

– mitte vähem kui 1,5 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

Or. en
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Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks 
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 4 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

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

Or. en

Muudatusettepanek 435
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 4 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
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for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– 4 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 437
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

– mitte vähem kui 1,5 massiprotsenti 
kaaliumoksiidi (K2O) kokku,

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks 
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

– 4 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 439
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

– 4 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti – 4 massiprotsenti 
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magneesiumoksiidi (MgO) kokku, magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 441
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

– mitte vähem kui 0,75 
massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) 
kokku,

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

– 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 443
Edward Czesak
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

– 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

– 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 445
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi – mitte vähem kui 0,75 
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(CaO) kokku, massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) 
kokku,

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks 
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Or. en

Muudatusettepanek 447
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

Or. en

Muudatusettepanek 449
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

– mitte vähem kui 0,75 
massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) 
kokku,

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.
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Muudatusettepanek 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,5 massiprotsenti naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

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

Or. en

Muudatusettepanek 451
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,5 massiprotsenti naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

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

Or. en

Selgitus

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Muudatusettepanek 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,5 massiprotsenti naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

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

Or. en

Muudatusettepanek 453
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 0,5 massiprotsenti naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

– mitte vähem kui 0,5 massiprotsenti 
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Or. en

Selgitus

Toitainete miinimumkoguse suurendamine, et see oleks taas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
2003/2003, ei oleks otstarbekas, kuna suured toitainete miinimumkogused võivad kaasa tuua 
põllumajanduskultuuride mineraalväetistega väetamise kastmise abil. Pigem tuleks 
kehtestada väiksem miinimumpiirang, et võimaldada toodete segamist, et tarnitav väetis 
vastaks taime ja pinnase vajadustele.

Muudatusettepanek 454
Marc Tarabella

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

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

koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), 
mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen 
(Se), räni (Si) või tsink (Zn).

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Orgaaniline mullaparandusaine 
koosneb üksnes bioloogilise päritoluga 
ainest, sealhulgas turvas, leonardiit, ligniit 
ja nendest saadud humiinained, kuid välja 
arvatud muud fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid.

Or. en
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Muudatusettepanek 457
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Orgaaniline mullaparandusaine 
koosneb üksnes bioloogilise päritoluga 
ainest, sealhulgas turvas, leonardiit, ligniit 
ja nendest saadud humiinained, kuid välja 
arvatud muud fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid.

Or. en

Selgitus

Samuti on tähtis tagada turbal, leonardiidil ja ligniidil põhinevate mullaparandusainete ning 
nendest saadud humiinainetel põhinevate mullaparandusainete tootmine. Need looduslikud 
maatriksid suurendavad mullaparandusainete toitainetõhusust, mis on kasulik 
põllumajandustootjatele ilma kahjulike tagajärgedeta keskkonna seisukohast. Nende 
maatriksite väljajätmine võib soodustada ebaefektiivsete mullaparandusainete kasutamist, 
mis oleks põllumajandustootjatele kahjulik.

Muudatusettepanek 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Jiří Maštálka

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 460
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kasvusubstraat on materjal, v.a 
muld, milles kasvavad taimed või seened.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

muld, milles kasvavad taimed või seened.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Marc Tarabella

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

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 looduslikke aineid või 
mikroorganisme ning stimuleerib taimede 
toitumisprotsesse sõltumatult toote 
toitainesisaldusest või selliste ainete ja/või 
mikroorganismide mis tahes 
kombinatsioonist, üksnes selleks, et 
parandada taime üht või mitut järgmist 
omadust:

Or. en

Muudatusettepanek 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

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 stimuleerib 
taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote 
toitainesisaldusest, üksnes selleks, et 
parandada taime ja taime risosfääri või 
füllosfääri üht või mitut järgmist omadust:

Or. en
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Muudatusettepanek 464
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastupidavus abiootilisele stressile 
või

(b) vastupidavus biootilisele või
abiootilisele stressile või

Or. en

Muudatusettepanek 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastupidavus abiootilisele stressile 
või

(b) vastupidavus abiootilisele stressile;

Or. en

Muudatusettepanek 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) orgaaniliste ühendite lagundamine 
mullas või

Or. en

Muudatusettepanek 467
Marc Tarabella
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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) orgaaniliste ühendite lagundamine 
mullas.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) toitainete kättesaadavus mullas ja 
risosfääris.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

on taimede biostimulaatori pH 4 või 
sellest kõrgem.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 470
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 471
Kaja Kallas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – sissejuhatav osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostisained või nende tootmiseks 
kasutatavad sisendmaterjalid ei sisalda 
ühtegi ainet, mille puhul on käesoleva 
määruse I lisas osutatud maksimaalsed 
piirväärtused, sellises koguses, mis 
ohustaks CE-märgisega väetisetoote 
vastavust kõnealuse lisa kohaldatavatele 
nõuetele.

Koostisained või nende tootmiseks 
kasutatavad sisendmaterjalid ei sisalda 
ühtegi ainet, mille puhul on käesoleva 
määruse I lisas osutatud maksimaalsed 
piirväärtused, sellises koguses, mida ei 
oleks võimalik CE-märgisega väetisetoote 
tootmisprotsessi käigus eemaldada 
ulatuses, mis võimaldaks viia toote 
vastavusse kõnealuse lisa kohaldatavate 
nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada aineid ja segusid, mille hulka ei 
kuulu järgmised8:

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada aineid ja segusid, sealhulgas 
tehnilisi lisaaineid, mille hulka ei kuulu 
järgmised8:

__________________ __________________
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8 Materjali väljaarvamine kategooriast 
CMC 1 ei takista sel olemast lubatud 
koostisaine muu koostisainete kategooria 
alusel, millega sätestatakse teistsugused 
nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid 
käsitlev kategooria CMC 11, polümeere 
käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning 
agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria 
CMC 8.

8 Materjali väljaarvamine kategooriast 
CMC 1 ei takista sel olemast lubatud 
koostisaine muu koostisainete kategooria 
alusel, millega sätestatakse teistsugused 
nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid 
käsitlev kategooria CMC 11, polümeere 
käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning 
agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria 
CMC 8.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) söödatootmise kõrvalsaadused, mis 
on loetletud määruses (EL) nr 68/2013 
söödamaterjalide kataloogis;

Or. de

Muudatusettepanek 474
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga tuleks sõnaselgelt ette näha võimalus kasutada polümeere sideainena 
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kasvusubstraatide puhul, mis ei puutu kokku mullaga. Need polümeerid ei kujuta endast ohtu 
loomade, inimeste või taimetervisele ega keskkonnale.

Muudatusettepanek 475
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada taimi, taimeosi või 
taimeekstrakte, mida on füüsiliselt, 
mehaaniliselt või biokeemiliselt töödeldud, 
mis võib hõlmata täiendavat 
kontsentreerimist, puhastamist ja/või 
segamist, tingimusel et koostisainete 
keemilist olemust ei muudeta tahtlikult 
keemiliste ja/või mikroobsete 
protsessidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 476
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada taimi, taimeosi või 
taimeekstrakte, mida on minimaalselt
töödeldud näiteks granuleerimise, 
tükeldamise, väljapressimise, 
külmtöötlemise, fütosanitaarse 
kuumtöötlemise, sõelumise, toitainete 
tasakaalustamise, lõikamise, 
peenestamise, jahvatamise, 
tsentrifuugimise, pressimise, kuivatamise, 
külmkuivatamise või veega
ekstraheerimise teel.
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Or. en

Selgitus

Kasvusubstraadid on aiandustootmise jaoks väga olulised. Levinud taimedel põhinevate 
kasvusubstraatide materjalidele kohaldatakse fütosanitaarsetel põhjustel täiendavaid 
protsesse. Need protsessid peaksid olema hõlmatud, et tagada kasvusubstraatide ulatuslik 
kättesaadavus konkurentsivõimeliste hindadega.

Muudatusettepanek 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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, väljapressimine, 
külmtöötlemine, kuumusega 
desinfitseerimine või veega 
ekstraheerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Edward Czesak

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 

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada taimi, taimeosi või 
taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul 
viisil kui lõikamine, peenestamine, 
tsentrifuugimine, sõelumine, jahvatamine, 
pressimine, kuivatamine, 
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ekstraheerimine. külmkuivatamine, puhverlahusega 
töötlemine, väljapressimine, 
külmtöötlemine, kuumusega 
desinfitseerimine või veega 
ekstraheerimine.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte tuleks muuta põhjalikumaks, sest nende taimsete ekstraktide ja suhtelise 
ekstraheerimise protsesside valik, mida on palju aastaid kasutatud ja/või patenditud, on 
laiem. Ettepanekuga ei tohiks aga lubada ohtlikke protsesse, nagu kiiritamine.

Muudatusettepanek 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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, väljapressimine, 
külmtöötlemine, kuumusega 
desinfitseerimine või veega 
ekstraheerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 1
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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, väljapressimine, 
külmtöötlemine, kiiritamine, kuumusega 
desinfitseerimine või veega 
ekstraheerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Pascal Durand

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse tagamiseks väetise kasutajate jaoks ei tohiks taimede määratlust segamini 
ajada muude materjalidega, nagu vetikad.

Muudatusettepanek 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

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



PE602.754v01-00 66/138 AM\1121500ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 483
Pascal Durand

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) elus- või surnud organismid või 
nende osad, mis on töötlemata kujul või 
mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt 
või gravitatsiooniliste meetmetega, vees 
lahustamise, flotatsiooni, veega 
ekstraheerimise teel, välja arvatud 
järgmised materjalid:

Or. en

Selgitus

Kompost ei ole steriilne kasvukeskkond. See ei ole üksnes toitainete allikas, vaid ka selliste 
elusorganismide inokulum, mis koloniseerivad keskkonna, kuhu nad viiakse (nt 
degradeerunud muld), ning taaselavdavad toitaineringluse eluprotsesside teel. Seetõttu 
hävitab komposti steriliseerimine kuumutamise või auruga töötlemise teel igasuguse kasuliku 
inokulatsiooniga seotud toime, mis sellel oleks olnud. Terminoloogia tuleks läbi vaadata, et 
inimesed ei mõistaks „komposti” all steriilset kasvukeskkonda. Sellisel kujul ei ole aga 
õigusakti eelnõu eesmärk selge.
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Muudatusettepanek 484
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– reoveesete, tööstussete või 
süvendustööde muda ning

– reoveesete, tööstussete (v.a 
mittesöödavad toidujäägid, sööt ja 
agrokütustega seotud istandused) või 
süvendustööde muda ning

Or. en

Muudatusettepanek 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kes töötleb üksnes eespool punktis 
1 osutatud sisendmaterjale ning

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

Or. en

Muudatusettepanek 486
Pascal Durand

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 

5. [Publications office: Please insert 
the date occurring 2 years after the date of 
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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.

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.

Or. en

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 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kes töötleb üksnes eespool punktis 
1 osutatud sisendmaterjale ning

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

Or. en

Muudatusettepanek 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kes töötleb üksnes eespool punktis – mille puhul on eespool punktis 1 
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1 osutatud sisendmaterjale ning osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid 
selgelt eraldatud tootmisliinidest muude 
kui eespool punktis 1 osutatud 
sisendmaterjalide töötlemiseks ning

Or. en

Muudatusettepanek 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mida on vaid kuivatatud või 
külmkuivatatud ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 490
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC7 – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mida on vaid kuivatatud või 
külmkuivatatud ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 491
Pascal Durand

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

– mis on loetletud järgmises tabelis: välja jäetud

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Selgitus

On juba palju muid liike ja nende mikroorganismide rühmasid, mida kasutatakse ja mis 
põllumajandustootjatele huvi pakuvad ning mida juba tunnustatakse riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu, mille otstarve on 
parandada väetisetootest toitainete 
vabastamise omadusi, ainult juhul, kui 
kõnealuse aine või segu vastavust 
käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 
toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse 
agronoomilise lisaaine suhtes 
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu (sealhulgas 
tehnoloogilisi lisaaineid, näiteks 
paakumisvastaseid aineid, 
vahuärastusaineid, tolmuvastaseid aineid, 
värvaineid ja reoloogilisi aineid), mille 
otstarve on parandada väetisetootest 
toitainete vabastamise omadusi, ainult 
juhul, kui kõnealuse aine või segu 
vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele 
PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt 
kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes 
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu, mille otstarve on 
parandada väetisetootest toitainete 
vabastamise omadusi, ainult juhul, kui 
kõnealuse aine või segu vastavust 
käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 
toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse 
agronoomilise lisaaine suhtes 
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu (sealhulgas 
tehnoloogilisi lisaaineid, näiteks 
paakumisvastaseid aineid, 
vahuärastusaineid, tolmuvastaseid aineid, 
värvaineid ja reoloogilisi aineid), mille 
otstarve on parandada väetisetootest 
toitainete vabastamise omadusi, ainult 
juhul, kui kõnealuse aine või segu 
vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele 
PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt 
kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes 
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu, mille otstarve on 
parandada väetisetootest toitainete 
vabastamise omadusi, ainult juhul, kui 
kõnealuse aine või segu vastavust 
käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 
toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse 
agronoomilise lisaaine suhtes
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada ainet või segu (sealhulgas 
tehnoloogilisi lisaaineid, näiteks 
paakumisvastaseid aineid, 
vahuärastusaineid, tolmuvastaseid aineid, 
värvaineid ja reoloogilisi aineid), mille 
otstarve on parandada väetisetootest 
toitainete vabastamise omadusi, ainult 
juhul, kui kõnealuse aine või segu 
vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele 
PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt 
kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes 
kohaldatavale 
vastavushindamismenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada nõuetele vastavat ureaasi 
inhibiitorit, millele on osutatud I lisa 
kategoorias PFC 5(A)(II), ainult juhul, kui 
vähemalt 50 % väetisetoote kogu 
lämmastiku (N) sisaldusest koosneb 
lämmastikust (N) karbamiidi (CH2N2O) 
kujul.

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

Or. en

Muudatusettepanek 497f
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 9 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Polümeerid ei sisalda 
formaldehüüdi.

3. Polümeerid ei sisalda 
maksimaalselt 600 ppm vaba
formaldehüüdi.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) parandada mulla veega
läbiimbumist.

Or. de

Muudatusettepanek 499
Vicky Ford

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

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 

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. Võrreldes 
asjakohase standardiga biolagunevuse 
katses, peab vähemalt 90 % selle 
orgaanilisest süsinikust muunduma CO2-



PE602.754v01-00 74/138 AM\1121500ET.docx

ET

maksimaalselt 24 kuu jooksul CO2-ks: ks: biolagunevuse kriteeriume ja ka 
sobivat biolagunevuse katsemeetodit tuleb
hinnata kõige uuemate teaduslike tõendite 
alusel ja need tuleb kehtestada [kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva].

Or. en

Selgitus

Tööstusharu jaoks on vaja aega, et arendada välja uued katmistehnoloogiad ja kohanduda 
uute biolagunevuse nõuetega. Seega tehakse ettepanek kehtestada biolagunevuse standardid 
koos asjakohaste katsemeetoditega kolm aastat pärast uue määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 500
Pascal Durand

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

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 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 12 kuu jooksul CO2-ks, 
kusjuures katse tuleb teha realistlikes in 
vivo tingimustes, võttes arvesse 
lagunemiskiiruse erinevusi anaeroobsetes 
tingimustes, vee-elupaikades või vee all, 
liigniisketes tingimustes või külmunud 
pinnases.

Or. en
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Muudatusettepanek 501
Andreas Schwab

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

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 three years after the date 
of application of this Regulation] alates 
peavad katteaine(d) 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:

Or. de

Muudatusettepanek 502
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 503
Vicky Ford

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 504
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 505
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada 
loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 
1069/2009 tähenduses. Vastavalt 
nimetatud määrusele võib piiranguteta 
lasta turule väetiseid, mis on jõudnud 
tootmisahela lõpp-punkti, mis on loetletud 
ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

Or. it

Muudatusettepanek 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CMC 11 a: MUUD TÖÖSTUSLIKUD 
KÕRVALSAADUSED

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada muid, konkreetsetest 
tööstuslikest protsessidest pärit 
tööstuslikke kõrvalsaadusi, mis on välja 
jäetud alajaotusest CMC 1 ja mille loend 
on allolevas tabelis, siin täpsustatud 
tingimustel:

2. [Publications office, please insert 
the date occurring 5 years after the 
publication of this regulation in the 
Official Journal of the European Union] 
alates võivad CE-märgisega väetisetooted 
sisaldada järgmisi tööstuslikke 
kõrvalsaaduseid: ammooniumsulfaat, 
väävelhape, raudsulfaat, ammoniaak, 
magneesiumsulfaat, magneesiumnitraat 
ja paakumisvastased ained, kui need on 
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konkreetsete tööstuslike protsesside 
käigus saadud kõrvalsaadused või 
ühendtooted.

Or. en

Selgitus

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Muudatusettepanek 508
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otstarbekohase kasutamise juhend, 
sealhulgas ettenähtud kasutusmäär ja 
taimed, millel kasutamiseks on toode ette 
nähtud;

(c) kasutusjuhend, mis on kooskõlas 
heade põllumajandustavadega, liidu 
õigusaktidega ja riiklike eeskirjadega 
osana väetamiskavast;

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad on mineraalväetiste kutselised kasutajad. Kuna väetisetoodetel on 
palju otstarbeid, võivad juhendid ettenähtud kasutamise või sihttaimede kohta olla väga 
erinevad. Koti etiketil esitatav teave peab olema arusaadav nii tootjatele kui ka 
põllumajandustootjatele. 
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Muudatusettepanek 509
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otstarbekohase kasutamise juhend, 
sealhulgas ettenähtud kasutusmäär ja
taimed, millel kasutamiseks toode on ette 
nähtud;

(c) otstarbekohase kasutamise juhend, 
sealhulgas ettenähtud kasutusmäär, 
hoiutingimused ja ajastus ning taimed või 
seened, millel kasutamiseks toode on ette 
nähtud, ja vajaduse korral kasutusviis, et 
vältida soovimatut heidet;

Or. en

Muudatusettepanek 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otstarbekohase kasutamise juhend, 
sealhulgas ettenähtud kasutusmäär ja 
taimed, millel kasutamiseks toode on ette 
nähtud;

(c) otstarbekohase kasutamise
lühijuhend, sealhulgas ettenähtud 
kasutusmäär ja taimed, millel kasutamiseks 
toode on ette nähtud;

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad on mineraalväetiste kutselised kasutajad. Kuna väetisetoodetel on 
palju otstarbeid, võivad juhendid ettenähtud kasutamise või sihttaimede kohta olla väga 
erinevad. Koti etiketil esitatav teave peab olema arusaadav nii tootjatele kui ka 
põllumajandustootjatele, kes on mineraalväetiste kutselised kasutajad. Kuna väetisetoodetel 
on palju otstarbeid, võivad juhendid ettenähtud kasutamise või sihttaimede kohta olla väga 
erinevad. Koti etiketil esitatav teave peab olema arusaadav nii tootjatele kui ka 
põllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 511
Pascal Durand
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Muudatusettepanek 512
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 513
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ELi väetisetoodete 
raskemetallisisaldus arvutatakse viimase 
kolme, käesoleva määruse nõuete 
kohaselt tehtud analüüsi keskmise 
väärtusena.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 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. Juhendis 
määratletakse samuti III lisa 1. osa punkti 
2 alapunktis d nimetatud asjakohane 
teave.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamaks turujärelevalveasutuste kontrolle ja tootjate nõuetele vastavust, peaks 
komisjon esitama juhendis märgistuse konkreetsed nõuded ja visuaalsed aspektid.
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Muudatusettepanek 515
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui CE-märgisega toodet on 
lubatud kasutada mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007, 
on sellele märgitud 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 
nimetatud termineid, mis võib jätta 
lõpptarbijale eksliku mulje, et toodet võib 
kasutada mahepõllumajanduses, tuleb 
sellele märkida lause „Ei ole lubatud 
kasutada mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007”.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 517
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) deklareeritavad toitained lämmastik 
(N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende 
keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K; 
deklareeritud lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
karbamiidformaldehüüdina, lämmastik 
isobutülideenkarbamiidina, lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina ja 
lämmastik tsüaanamiidina.

Fosforväetised peavad vastama 
järgmistele lahustuvuse 
miinimumtasemetele, et olla taimedele 
omastatavad, muidu ei saa neid 
fosforväetisena deklareerida:

– lahustuvus vees: minimaalselt 25 % 
fosfori üldsisaldusest,

– lahustuvus neutraalses 
ammooniumtsitraadis: minimaalselt 30 % 
fosfori üldsisaldusest,

– lahustuvus sipelghappes (ainult pehme 
kivimi fosfaadi puhul): minimaalselt 35 % 
fosfori üldsisaldusest.

Or. en

Selgitus

Märgise selguse parandamiseks tuleb täpsustada lämmastiku koguhulgas sisalduvaid kõiki 
lämmastikuvorme ja fosfori lahustuvuse väärtusi. Eriti selleks, et optimeerida fosfori 
imendumist taimedes, mis sõltub ainult juurte kaudu lahustuvast osast, tuleb kehtestada 
sõnnikufosfaadi deklareeritud lahustuvuse tase.

Muudatusettepanek 518
Marc Tarabella



PE602.754v01-00 84/138 AM\1121500ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 519
Pascal Durand

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Orgaaniliste väetiste puhul ei ole väetise eriomaduste ja/või loodusliku päritolu tõttu alati 
võimalik märgistuses esitada sisalduvate toitainete täpset kogust, sest kogused ja 
kontsentratsioonid on loodusliku päritoluga elussüsteemides erinevad.

Muudatusettepanek 520
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 521
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – alapunkt c – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

● Orgaaniline süsinik (C) ning ● Orgaaniline süsinik (C) ning C/N 
suhe;

Or. en

Selgitus

See tuleks samuti märkida, sest see näitab mineraliseerumise määra, lämmastiku 
kättesaadavust.

Muudatusettepanek 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(A) – lõik 1 – alapunkt c – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

● Orgaaniline süsinik (C) ning ● Orgaaniline süsinik (C) ning C/N 
suhe;

Or. en
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Selgitus

Toote märgistusel peab olema ka süsiniku ja lämmastiku suhe, sest see näitab 
mineraliseerumise määra, lämmastiku kättesaadavust taime jaoks. Ilma selleta oleks võimalik 
näidata lämmastiku kogust, mis ei ole taime jaoks kättesaadav.

Muudatusettepanek 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on liiga ebaselge. Väljendite „teave selle kohta, kuidas võib [...] mõjutada õhu 
kvaliteeti” ja „sobivad leevendusmeetmed” tähendus ei ole selge. Pealegi on karbamiidi 
tootjad niigi ebasoodsas olukorras, sest peavad arvestama CO2-heite lubatud koguseid, mida 
ei ole võimalik maha arvata karbamiid puhul (karbamiid ei seo süsinikdioksiidi). Kokkuvõttes 
ei ole sõnniku ja orgaaniliste väetiste jaoks olemas sarnaseid sätteid.

Muudatusettepanek 524
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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leevendusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Säte on liiga ebaselge. Väljendite „teave selle kohta, kuidas võib [...] mõjutada õhu 
kvaliteeti” ja „sobivad leevendusmeetmed” tähendus ei ole selge. Pealegi on karbamiidi 
tootjad niigi ebasoodsas olukorras, sest peavad arvestama CO2-heite lubatud koguseid, mida 
ei ole võimalik maha arvata karbamiid puhul (karbamiid ei seo süsinikdioksiidi). Kokkuvõttes 
ei ole sõnniku ja orgaaniliste väetiste jaoks olemas sarnaseid sätteid.

Muudatusettepanek 525
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

● fosforpentaoksiidi (P2O5) 
üldsisaldus;

● neutraalses ammooniumtsitraadis 
ja vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

Or. en

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” kehtiv suure ja neutraalse pH-
väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvad fraktsioonid 
on taimedele kättesaadavad, et anda põllumajandustootjatele paremat teavet.

Muudatusettepanek 526
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– vaid mineraalhapetes lahustuv
fosforpentaoksiid (P2O5);
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Or. en

Selgitus

See ei ole vahetult kättesaadav, vaid ainult madala pH-tasemega pinnases ja tugeva 
vihmasaju korral. Need andmed tuleks lisada märgistusele, et anda põllumajandustootjatele 
paremat teavet.

Muudatusettepanek 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 528
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

● orgaanilise süsiniku (C) sisaldus
ning

● orgaaniline süsinik (C) ning C/N 
suhe;

Or. en

Selgitus

See tuleks samuti märkida, sest see näitab mineraliseerumise määra, lämmastiku 
kättesaadavust.
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Muudatusettepanek 529
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC1 (B) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kui kaadmiumi (Cd) sisaldus ühe 
kilogrammi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta on 20 mg või rohkem, tuleb 
deklareerida tegelik kaadmiumi (Cd) 
sisaldus mõõtühikuga mg/kg (P2O5) ja

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

Or. en

Muudatusettepanek 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – 2. osa – PFC1 (C) – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) deklareeritavad toitained lämmastik 
(N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende 
keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K. 
Deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
karbamiidformaldehüüdina, lämmastik 
isobutülideenkarbamiidina ja lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina.
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Fosforväetised peavad vastama 
järgmistele lahustuvuse 
miinimumtasemetele, et olla taimedele 
omastatavad, muidu ei saa neid 
fosforväetisena deklareerida:

- lahustuvus vees: minimaalselt 40 % 
P2O5 üldsisaldusest,

- minimaalselt 75 % P2O5 üldsisaldusest, 
lahustuvus ammooniumtsitraadis,

- lahustuvus sipelghappes (ainult pehme 
kivimi fosfaadi puhul): minimaalselt 55 % 
P2O5 üldsisaldusest.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

● fosforpentaoksiidi (P2O5) 
üldsisaldus;

● neutraalses ammooniumtsitraadis 
ja vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

Or. en

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” kehtiv suure ja neutraalse pH-
väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvad fraktsioonid 
on taimedele kättesaadavad, et anda põllumajandustootjatele paremat teavet.

Muudatusettepanek 532
Marc Tarabella

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

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

– vaid mineraalhappes lahustuv 
fosforpentaoksiid (P2O5);

Or. en

Muudatusettepanek 533
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– vaid mineraalhappes lahustuv
fosforpentaoksiid (P2O5);

Or. en

Selgitus

See ei ole vahetult kättesaadav, vaid ainult madala pH-tasemega pinnases ja tugeva 
vihmasaju korral. Need andmed tuleks lisada märgistusele, et anda põllumajandustootjatele 
paremat teavet.

Muudatusettepanek 534
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pulber või graanulid;

Or. en
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Muudatusettepanek 535
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC1 (C) (I) – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tootmisel kasutatud tooraine ja 
koostisosade ligikaudne sisaldus 
protsentides;

Or. en

Muudatusettepanek 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC1 (C)(I) – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on liiga ebaselge. Väljendite „teave selle kohta, kuidas võib [...] mõjutada õhu 
kvaliteeti” ja „sobivad leevendusmeetmed” tähendus ei ole selge. Pealegi on karbamiidi 
tootjad niigi ebasoodsas olukorras, sest peavad arvestama CO2-heite lubatud koguseid, mida 
ei ole võimalik maha arvata karbamiid puhul (karbamiid ei seo süsinikdioksiidi). Kokkuvõttes 
ei ole sõnniku ja orgaaniliste väetiste jaoks olemas sarnaseid sätteid.

Muudatusettepanek 537
Edward Czesak
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on liiga ebaselge. Väljendite „teave selle kohta, kuidas võib [...] mõjutada õhu 
kvaliteeti” ja „sobivad leevendusmeetmed” tähendus ei ole selge. Pealegi on karbamiidi 
tootjad niigi ebasoodsas olukorras, sest peavad arvestama CO2-heite lubatud koguseid, mida 
ei ole võimalik maha arvata karbamiid puhul (karbamiid ei seo süsinikdioksiidi). Kokkuvõttes 
ei ole sõnniku ja orgaaniliste väetiste jaoks olemas sarnaseid sätteid.

Muudatusettepanek 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 539
Pascal Durand

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui väetisetoode sisaldab vastavalt 
kaadmiumi, arseeni, tina, kroomi VI ja 
elavhõbedat vähem kui 5 ppm-i, võib selle 
pakendile või märgistusele lisada nähtava 
ökomärgise. Komisjonile antakse õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte sellise 
märgise tehniliste standardite 
vastuvõtmiseks.

Or. en

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 540
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui väetisetoode sisaldab vastavalt 
kaadmiumi, arseeni, tina, kroomi VI ja 
elavhõbedat vähem kui 5 ppm-i, võib selle 
pakendile või märgistusele lisada nähtava 
ökomärgise. Komisjonile antakse õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte sellise 
märgise tehniliste standardite 
vastuvõtmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 541
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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. Muidu ei annaks 
põllumajandustootjad oma põllukultuuridele toitainete kogust, mida nad ettepanekuga 
kooskõlas anda soovisid.

Muudatusettepanek 542
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 543
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kui kaadmiumi (Cd) sisaldus ühe 
kilogrammi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta on 20 mg või rohkem, tuleb 
deklareerida tegelik kaadmiumi (Cd) 
sisaldus mõõtühikuga mg/kg (P2O5) ja

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

Or. en

Muudatusettepanek 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 10 mm, või

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 1 mm, või
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Or. en

Muudatusettepanek 545
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 10 mm, või

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 1 mm, või

Or. en

Selgitus

Pulbriosakeste suurus ei ole õige. Pulber ei koosne 10 mm suurustest osakestest. Enamik 
graanulväetisi on sellest väiksemate osakestega. Pulbriosakesed on palju väiksemad.

Muudatusettepanek 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 10 mm, või

(c) pulber, kui vähemalt 90 % tootest 
läbib sõela avadega 1 mm, või

Or. en

Muudatusettepanek 547
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetootes 1. CE-märgisega väetisetootes 
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sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained
loetletakse nende nimetuste ja keemiliste 
sümbolitega järgmises järjestuses: boor 
(B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), 
mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink 
(Zn), millele järgnevad nende 
vastasioonide nimetused.

sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained 
loetletakse nende nimetuste ja keemiliste 
sümbolitega järgmises järjestuses: boor 
(B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), 
mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen 
(Se), räni (Si) ja tsink (Zn), millele 
järgnevad nende vastasioonide nimetused;

Or. en

Muudatusettepanek 548
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – lõik 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lämmastiku (N) üldsisaldus; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mullaparandusainete ainus otstarve on parandada mulla füüsikalist ja keemilist struktuuri, 
mitte vabastada toitaineid. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine võib 
põhjustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 549
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – lõik 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fosforpentaoksiidi (P2O5) 
üldsisaldus;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Mullaparandusainete ainus otstarve on parandada mulla füüsikalist ja keemilist struktuuri, 
mitte vabastada toitaineid. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine võib 
põhjustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 550
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – lõik 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mullaparandusainete ainus otstarve on parandada mulla füüsikalist ja keemilist struktuuri, 
mitte vabastada toitaineid. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine võib 
soodustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 551
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 6 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(A)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklareeritud 
toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed

Deklareeritud 
toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed

Orgaaniline 
süsinik (C)

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
süsinik (C)

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a.

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
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a a

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Magneesiumoksii
di, 
kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

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

Magneesiumoksii
di, 
kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

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

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Lämmastiku, 
fosfori ja 
kaaliumi 
deklareeritud 
vormid

Kahest 
koostisosast 
koosnevad 
tooted: 
maksimaalne 
lubatud hälve 
absoluutväärtuse
na 1,1 N ja 0,5 
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orgaaniline N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
ja 1,5 kahe 
toitaine kohta 
kokku.

Kolmest 
koostisosast 
koosnevad 
tooted: 
maksimaalne 
lubatud hälve 
absoluutväärtuse
na 1,1 N ja 0,5 
orgaaniline N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
ja 1,9 kolme 
toitaine kohta 
kokku.

±10 % iga 
toitaine 
deklareeritud 
kogusisaldusest 
kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktin
i 
absoluutväärtuse
na

Or. en

Muudatusettepanek 553
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklareeritud 
toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed

Deklareeritud 
toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed



AM\1121500ET.docx 103/138 PE602.754v01-00

ET

Orgaaniline 
süsinik (C)

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
süsinik (C)

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±15 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Magneesiumoksii
di, 

±25 % nende 
toitainete 

Magneesiumoksii
di, 

±25 % nende 
toitainete 
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kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 1,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 1,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on vaja tootmisprotsessides arvesse võtta mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklareeritud Deklareeritud 
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toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed

toitainesisalduse 
ja muude 
deklareeritud 
parameetrite 
lubatud hälbed

Orgaaniline 
süsinik (C)

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
süsinik (C)

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a

Kuivainesisaldus ±5,0 
protsendipunkti 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Lämmastiku (N) 
üldsisaldus

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Orgaaniline 
lämmastik (N)

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Fosforpentaoksiid
i (P2O5) 
üldsisaldus

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 

Kaaliumoksiidi 
(K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 



PE602.754v01-00 106/138 AM\1121500ET.docx

ET

protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Magneesiumoksii
di, 
kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

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

Magneesiumoksii
di, 
kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi 
või 
naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja 
vees lahustuv 
aineosa

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

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Vase (Cu) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Tsingi (Zn) 
üldsisaldus

±50 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini 
absoluutväärtusen
a

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline 
hälve 
deklareeritud 
väärtusest

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on vaja tootmisprotsessides arvesse võtta mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(B) – tabel 1

Komisjoni ettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine eraldi ja kõigi 
toitainete kohta

–50 % ja +100 % nende 
toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt –2 ja +4
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Or. en

Selgitus

Esmastele toitainetele tuleb kehtestada kumulatiivne piirväärtus. Praeguse sõnastuse puhul 
on võimalik täisväetiste 6 % koguvariatsioon (2 % iga toitaine N, P ja K kohta eraldi). See 
eksitab põllumajandustootjaid. Tuleb selgitada, et 2 % on kogu ületamatu piirväärtus.
Teiseseid toitained võib kasutada täidisseguna, seega on tootmisprotsessi jaoks vaja 
kehtestada suuremad lubatud hälbed ja paindlikumad eeskirjad.

Muudatusettepanek 556
Edward Czesak

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



PE602.754v01-00 108/138 AM\1121500ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine eraldi ja kõigi 
toitainete kohta

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Or. en

Muudatusettepanek 557
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena
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Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälve all 
mõeldakse fosforpentaoksiidi 
(P2O5), mis lahustub 
neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja 
vees.

Or. en

Selgitus

Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv fosforpentaoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

Vase (Cu) üldsisaldus: ±15 % suhteline hälve 
deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 
2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.
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Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±50 % suhteline 
hälve deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena.

Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±15 % suhteline 
hälve deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on vaja tootmisprotsessides arvesse võtta mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

Kogus: ± 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine eraldi ja kõigi 
toitainete kohta

–50 % ja +100 % nende 
toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt –2 ja +4
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

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

Kogus: ±3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Or. en

Selgitus

Esmastele toitainetele tuleb kehtestada kumulatiivne piirväärtus. Praeguse sõnastuse puhul 
on võimalik täisväetiste 6 % koguvariatsioon (2 % iga toitaine N, P ja K kohta eraldi). See 
eksitab põllumajandustootjaid. Tuleb selgitada, et 2 % on kogu ületamatu piirväärtus. 
Teiseseid toitained võib kasutada täidisseguna, seega on tootmisprotsessi jaoks vaja 
kehtestada suuremad lubatud hälbed ja paindlikumad eeskirjad. Algse ettepaneku kohane 
granulomeetrilise koostise lubatud hälve (± 10 %) on väga range ja sõltub suurel määral 
proovide võtmisest). Kvantiteedi deklareeritud väärtuse suhteline lubatud hälve ± 5 % on 
liiga suur.



PE602.754v01-00 112/138 AM\1121500ET.docx

ET

Muudatusettepanek 561
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

Kogus: ± 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine eraldi ja kõigi 
toitainete kohta

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

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

Kogus: ± 3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Or. en

Selgitus

Esmastele toitainetele tuleb kehtestada kumulatiivne piirväärtus. Praeguse sõnastuse puhul 
on võimalik täisväetiste 6 % koguvariatsioon (2 % iga toitaine N, P ja K kohta eraldi). See 
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eksitab põllumajandustootjaid. Tuleb selgitada, et 2 % on kogu ületamatu piirväärtus. 
Teiseseid toitained võib kasutada täidisseguna, seega on tootmisprotsessi jaoks vaja 
kehtestada suuremad lubatud hälbed ja paindlikumad eeskirjad. Algse ettepaneku kohane 
granulomeetrilise koostise lubatud hälve (± 10 %) on väga range ja sõltub suurel määral 
proovide võtmisest). Kvantiteedi deklareeritud väärtuse suhteline lubatud hälve ± 5 % on 
liiga suur.

Muudatusettepanek 562
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

Kogus: ± 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek

Makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine eraldi ja kõigi 
toitainete kohta

–50 % ja +100 % nende 
toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt –2 ja +4
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

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

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

Kogus: ± 3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.
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Or. en

Muudatusettepanek 563
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek

Makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Muudatusettepanek

Makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 0,9 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälve all 
mõeldakse fosforpentaoksiidi 
(P2O5), mis lahustub 
neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja 
vees.

Or. en

Selgitus

Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv fosforpentaoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.
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Muudatusettepanek 564
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tootmisprotsessi tõttu on vaja suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 565
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I) – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogus: ± 5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest.

Kogus: ± 3 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I) – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme toitainega väetised: maksimaalne 
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lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N; 
1,1 P2O5; 1,1 K2O ja 1,9 kõigi toitainete 
jaoks kokku.

Kahe toitainega väetised: maksimaalne 
lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N; 
1,1 P2O5; 1,1 K2O ja 1,5 kahe toitaine 
jaoks kokku.

On vaja lämmastiku, fosfori ja kaaliumi 
deklareeritud vormide lubatud hälbeid.

±10 % iga toitaine deklareeritud 
kogusisaldusest kuni maksimaalselt 2 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Or. en

Selgitus

Tuleb määrata kindlaks lubatud hälve toodetele, mis koosnevad rohkem kui ühest toitainest, 
vastavalt sellele, kas need on kolmest või kahest toitainest koosnevad väetised. 

On tähtis, et põllumajandustootjad saaksid toitaineid koguses ja sellisel kujul, nagu vaja, et:

– koostada väetamisplaan vastavalt põllumajanduskultuuri vajadustele;

– keskkonda ei satuks ebaõiges koguses ja ebasobivaid väetisi.

Muudatusettepanek 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
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1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal

–25 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal 

–15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälve piirmäärad peaksid kehtima nii tootmis- kui 
ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on komisjoni 
soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – neid tuleks alandada, et kaitsta 
põllumajandustootjaid.

Muudatusettepanek 568
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve deklareeritud 
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väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal 

–15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälve piirmäärad peaksid kehtima nii tootmis- kui 
ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on komisjoni 
soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – neid tuleks alandada, et kaitsta 
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põllumajandustootjaid.

Muudatusettepanek 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH ±0,7 tootmise ajal 
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±1,0 mis tahes ajal tootmisahelas

Orgaaniline süsinik (C) ±10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine 10 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Kogus –5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal tootmisahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline 
lämmastik (N)

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 4

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas
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Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites) –5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

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

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
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turustusahelas

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

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälve piirmäärad peaksid kehtima nii tootmis- kui 
ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on komisjoni 
soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – neid tuleks alandada, et kaitsta 
põllumajandustootjaid.

Muudatusettepanek 571
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 4

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

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

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest –5 % suhteline hälve tootmise ajal 
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koosneva aine koguse (mahu) määramine

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

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

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

–15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas
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Vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5) ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälve piirmäärad peaksid kehtima nii tootmis- kui 
ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on komisjoni 
soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – neid tuleks alandada, et kaitsta 
põllumajandustootjaid.

Muudatusettepanek 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 4

Komisjoni ettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

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

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 
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–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

pH ±0,7 tootmise ajal 

±1,0 mis tahes ajal tootmisahelas

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

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

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

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal 

–25 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

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

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O) ±50 % suhteline hälve tootmise ajal 
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±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
tootmisahelas

Or. en

Muudatusettepanek 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhimõtteline kavand ja 
tootmisjoonised ning skeemid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhimõtteline kavand ja 
tootmisjoonised ning skeemid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhimõtteline kavand ja 
tootmisjoonised ning skeemid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 576
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhimõtteline kavand ja 
tootmisjoonised ning skeemid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nimetatud joonistest ja skeemidest 
ning CE-märgisega väetisetoodete 
kasutamisest arusaamiseks vajalikud 
kirjeldused ja selgitused;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nimetatud joonistest ja skeemidest 
ning CE-märgisega väetisetoodete 
kasutamisest arusaamiseks vajalikud 
kirjeldused ja selgitused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 579
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nimetatud joonistest ja skeemidest 
ning CE-märgisega väetisetoodete 
kasutamisest arusaamiseks vajalikud 
kirjeldused ja selgitused;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See säte seab ohtu väetisetootjate konfidentsiaalse intellektuaalomandi. Põhimõtteliste 
kavandite ja tootmisjooniste ning skeemide avalikustamise nõue ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nimetatud joonistest ja skeemidest 
ning CE-märgisega väetisetoodete 
kasutamisest arusaamiseks vajalikud 
kirjeldused ja selgitused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 581
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kavandatav tehnilise dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni alleshoidmise aeg on 
liiga pikk. Seda ajavahemikku oleks mõistlik lühendada koos maksunõuetega viiele aastale.
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Muudatusettepanek 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kolme kuu tagant, 
et kontrollida vastavust

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kuue kuu tagant 
juhul, kui tehas töötab pidevalt, või 
perioodilise tootmise puhul igal aastal, et 
kontrollida vastavust

Or. en

Muudatusettepanek 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kolme kuu tagant, 
et kontrollida vastavust

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kuue kuu tagant 
juhul, kui tehas töötab pidevalt, või 
perioodilise tootmise puhul igal aastal, et 
kontrollida vastavust

Or. en

Muudatusettepanek 584
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kolme kuu tagant, 
et kontrollida vastavust

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kuue kuu tagant 
juhul, kui tehas töötab pidevalt, või 
perioodilise tootmise puhul igal aastal, et 
kontrollida vastavust

Or. en

Selgitus

Katsete kavandatud sagedus on liiga suur ja see ei ole võimalik pideva või isegi perioodilise 
tootmistegevusega tehastes, mis töötavad nt ühel kuul aastas. Nii perioodilise kui ka pideva 
tootmistegevusega tehaste jaoks on kuuekuuline ajavahemik parem.

Muudatusettepanek 585
Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi vähemalt iga kolme kuu 
tagant, et kontrollida vastavust

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid 
ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval 
valimil läbi iga kuue kuu tagant, et 
kontrollida vastavust

Or. en

Selgitus

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.
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Muudatusettepanek 586
Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4.3.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3.5 a. tootja hoiab katsearuandeid
tehnilise dokumentatsiooni hulgas.

Or. en

Selgitus

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Muudatusettepanek 587
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 588
Eva Maydell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teavitatud asutuste teave ja 
tegevusega seotud kohustused

4 a.1. Iga teavitatud asutus peab 
põhjendamatu viivituseta teatama oma 
teavitavale asutusele ja muudele 
käesoleva määruse kohaselt teavitatud 
asutustele, kes tegelevad samade toodete 
samasuguse vastavushindamisega:

(a) igast juhtumist, kui tootja pole täitnud 
punktis 4 sätestatud kohustust teha iga 6 
kuu tagant katseid;

(b) igast katse tulemusest, mille kohaselt 
ei vasta toode I lisas PFC 1(C)(I)(a)(i-
ii)(A) punktis 5 osutatud 
detonatsioonikindluse nõudele.

5 a.2. Punkti 5 a.1 alapunkti b kohaselt 
peab teavitatud asutus nõudma tootjalt:

(a) vajalike meetmete võtmist kooskõlas 
artikli 6 lõikega 8;

(b) asjakohase katse tegemist iga 3 kuu 
järel aastase perioodi jooksul.

Or. en

Selgitus

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
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aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Muudatusettepanek 589
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul B – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

ELi tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste ning tehnilise dokumentatsiooni 
kavandatav alleshoidmise aeg on liiga pikk. Seda ajavahemikku oleks mõistlik lühendada 
koos maksunõuetega viiele aastale.

Muudatusettepanek 590
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul C – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 

3.2 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 



PE602.754v01-00 136/138 AM\1121500ET.docx

ET

vähemalt 10 aasta jooksul pärast CE-
märgisega väetisetoote turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse CE-
märgisega väetisetoote partii, mille kohta 
see koostati.

vähemalt 5 aasta jooksul pärast CE-
märgisega väetisetoote turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse CE-
märgisega väetisetoote partii, mille kohta 
see koostati.

Or. en

Selgitus

Kavandatav ELi kirjaliku vastavusdeklaratsiooni alleshoidmise aeg on liigne. Seda 
ajavahemikku oleks mõistlik lühendada viiele aastale.

Muudatusettepanek 591
Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tehnilise dokumentatsiooni kavandatav alleshoidmise aeg on liiga pikk. Seda ajavahemikku 
oleks mõistlik lühendada viiele aastale.

Muudatusettepanek 592
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 7.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.2.1 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 

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

vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 
vähemalt viis aastat pärast CE-märgisega 
väetisetoote turule laskmist.

Or. en

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. Seda ajavahemikku oleks mõistlik lühendada viiele 
aastale.

Muudatusettepanek 593
Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootja hoiab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana vähemalt kümme
aastat pärast toote turule laskmist:

8. Tootja hoiab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana vähemalt viis aastat 
pärast toote turule laskmist:

Or. en

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. Seda ajavahemikku oleks mõistlik lühendada viiele 
aastale.

Muudatusettepanek 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Ettepanek võtta vastu määrus
V a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

WTO-ga kooskõlas olev kaadmiumi 
piirnorm väetistes
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Kõik väetisetoodete tootjad, kes suudavad 
pädevale asutusele rahuldavalt tõendada, 
et Cd keskmine sisaldus nende CE-
märgisega turule lastud väetisetoodetes ei 
ole suurem kui 80 mg/1 kg P2O5, täidavad 
määruse artikli 4 lõike 1 punkti a nõuet 
kõigi CE-märgisega väetisetoodete kohta
punktis PFC1(C)(I) 2(a) sätestatud 
kaadmiusisalduse osas.

ELi tootjate puhul on pädev asutus selle 
liikmesriigi asjaomane asutus, kus tootja 
asub.

ELi-väliste tootjate puhul on pädev asutus 
komisjon.

Or. en

Selgitus

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration. It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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