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LYHYET PERUSTELUT

Lannoitteet ovat maataloustuotannon kannalta olennaisia. Lannoitevalmisteet varmistavat 
viljelijöille, että heidän viljelykasvinsa saavat tarvittavat ravinteet. Runsas tuotanto 
vähäisemmällä panoksella muodostuu yhä tärkeämmäksi, jotta voimme vastata 
elintarvikkeiden kysyntään ja suojella ympäristöämme. Lannoitteilla on merkittävä osa tässä 
haasteessa. 

Noin puolet markkinoilla tällä hetkellä olevista lannoitteista on nykyisen sääntelyn 
ulkopuolella, erityisesti lannoitevalmisteet, jotka koostuvat kierrätetyistä orgaanisista 
materiaaleista tai sisältävät niitä. Arvioiden mukaan lähes 30 prosenttia epäorgaanisista 
lannoitteista voitaisiin korvata orgaanisilla lannoitteilla, jos biojätettä hyödynnettäisiin 
paremmin ja jos käytettäisiin kierrätysmahdollisuuksia. Tämä vaikuttaisi osaltaan 
kiertotalouteen vähentämällä jätteitä ja sulkemalla ravinnekierron, ja se auttaisi myös 
ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan unionin riippuvuuteen kolmansista maista 
tapahtuvasta raaka-aineiden tuonnista sekä epäorgaanisten lannoitteiden tuotannossa 
käytettyihin energiaintensiivisiin prosesseihin.

Valmistelija pitää siksi myönteisenä nykyisen lannoiteasetuksen tarkistamista, jotta 
orgaanisille lannoitevalmisteille voidaan antaa mahdollisuus päästä sisämarkkinoille ja tarjota 
siten lisää valinnan vapautta viljelijöille. Lisäksi soveltamisalan laajentaminen ja 
yhdenmukaisuuden lisääminen stimuloivat yrittäjyyttä ja parantavat maatalouselintarvikealan 
innovatiivista potentiaalia ja erityisesti mahdollisuuksia kehittää tekniikoita, joilla orgaanisen 
jätteen virroista hyödynnetään arvokkaita ravinteita, jotka käytetään lannoitevalmisteiden 
tuotannossa. 

Orgaanisen jätteen virtojen kierrätysmahdollisuudet ovat valtavat, ja maatalousalalla on 
välttämätön rooli. Esimerkkinä on eläinten lannassa olevien ravinteiden hyödyntäminen. 
Lanta on viljelysmaan yleisin lannoite Euroopan unionissa, ja sen osuus unionin 
viljelysmaalla käytetyistä ravinteista on noin puolet. Kun käytetään innovatiivisia tekniikoita, 
joilla eläinten lannassa olevat ravinteet hyödynnetään erittäin tehokkaiksi mineraalirikasteiksi 
(typpi + kalium), viljelijöille tarjotaan mahdollisuutta kierrättää ravinteita kestävämmällä 
tavalla. 

Käsitellystä eläinten lannasta koostuvien tai sitä sisältävien lannoitevalmisteiden käytön 
kannustamista haittaavat kuitenkin lannoitteiden käyttöä koskevat täytäntöönpanosäädökset, 
sellaisina kuin ne on kuvattu nitraattidirektiivissä, koska käsitellyn lannan käyttöä koskevat 
samat säännöt kuin käsittelemätöntä lantaa. 

Valmistelija ei kyseenalaista nitraattidirektiivin tavoitteita eikä halua muuttaa eläinten 
lannasta peräisin olevan typen määrää, jonka käyttö viljelysmailla on sallittu. On kuitenkin 
perusteetonta, että käsitellystä lannasta koostuviin tai sitä sisältäviin lannoitevalmisteisiin, 
jotka ovat agronomisesti yhtä tehokkaita kuin epäorgaaniset lannoitteet eivätkä muodosta 
uhkaa nitraattidirektiivin ympäristötavoitteille, sovelletaan samoja sääntöjä kuin 
käsittelemättömään lantaan, ja siten rajoitetaan niiden käyttöä. Eläinten lannan ravinteiden 
hyödyntäminen tuottaa ympäristöetuja sulkemalla ravinnekierron, ja lisäksi se säästää 
viljelijöiden kuluja, koska he ovat vähemmän riippuvaisia epäorgaanisten lannoitteiden 
ostamisesta.
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Valmistelija ehdottaa siksi tarkistusta nitraattidirektiivin ”karjanlannan” määritelmän 
muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että käsitellystä eläinten lannasta koostuvat tai sitä 
sisältävät lannoitevalmisteet, jotka täyttävät lannoiteasetuksen vaatimukset ja joilla on 
osoitettu olevan riittävät agronomiset ominaisuudet, eivät joudu aiheettomasti syrjinnän 
kohteiksi. Tästä riippumatta tarvitaan selkeitä ja tiukkoja vaatimuksia, jotta voidaan valvoa 
tuotteiden tehokkuutta ja laatua nitraattidirektiivin ympäristötavoitteiden turvaamiseksi. 

Toinen merkittävä tuote, joka tarjoaa runsaasti potentiaalia maataloutta varten, ovat 
kasvibiostimulantit. Valmistelija katsoo, että kasvibiostimulanttien käytöllä voisi olla 
merkittävä rooli tehokkuuden kasvattamisessa ja siten lannoitteiden käytössä, koska ne 
parantavat viljelykasvien kykyä ottaa vastaan ravinteita. Tämän lisäksi niillä voi olla myös 
monia muita hyödyllisiä vaikutuksia, jotka välillisesti parantavat kasvien sietokykyä 
tuhoeläinten kaltaisia ulkoisia vaikutuksia vastaan.

Tätä ehdotusta ei kuitenkaan ole helppo sovittaa yhteen nopean kehityksen kanssa 
kasvibiostimulanttien ja erityisesti mikrobipohjaisten kasvibiostimulanttien osalta. Olisi 
estettävä se, että lupaavat hyödylliset valmisteet jäävät lannoiteasetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Siksi olisi asetettava selkeitä vaatimuksia, joita mikrobipohjaisten 
kasvibiostimulanttien valmistajien on noudatettava, koska tällä hetkellä ei ole olemassa 
selkeitä vaatimuksia turvallisuusarvioinnista, jossa todetaan, ovatko vasta löydetyt mikro-
organismit turvallisia käytettäviksi CE-merkityissä lannoitevalmisteissa. Tämä viivyttää 
tuoteinnovointia, koska valmistajat tarvitsevat selkeyttä.

Sama koskee ravinteiden vapautumista kontrolloivien lannoitteiden biohajoavuusvaatimusta. 
Valmistelija tiedostaa, että meidän on mahdollisuuksien mukaan estettävä maaperämme 
pilaantuminen muovipolymeereillä. 24 kuukauden määräaika ei kuitenkaan takaa biohajoavan 
polymeerin toimintaa, koska joidenkin tuotteiden on säilytettävä ravinteiden 
vapauttamistoimintonsa pitempään. Lisäksi on epätodennäköistä, että 90 prosentin 
biohajoavuus voidaan nykytiedon ja käytettävissä olevan teknologian pohjalta saavuttaa 
24 kuukaudessa. Siksi polymeerin hajoamisajan on käynnistyttävä sen jälkeen, kun ilmoitettu 
vapautumisaika on kulunut. Lisäksi teollisuudelle olisi annettava enemmän aikaa määrittää 
toteuttamiskelpoinen määräaika, jonka jälkeen polymeeri saavuttaa 90 prosentin 
biohajoavuuden. Siksi on kehitettävä sopivia biohajoavuuden testauskeinoja.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden
asettamista saataville markkinoilla 
koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja 
asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o
1107/2009 muuttamisesta

CE-merkittyjen lannoitteiden ja 
ravinnetehokkuutta parantavien 
valmisteiden asettamista saataville 
markkinoilla koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta ja 
asetusten (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 
1107/2009 ja (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Sana ”lannoite” olisi poistettava koko 
tekstistä, kun tarkoitetaan tuotteita, joiden 
tarkoituksena on parantaa kasvien 
ravinnetehokkuutta.)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes 
yksinomaan lannoitteita, jotka saatu 
louhituista tai kemiallisesti tuotetuista 
epäorgaanisista materiaaleista. 
Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää 
myös kierrätettyjä tai orgaanisia 
materiaaleja. Olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset edellytykset, joilla 
tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista 
materiaaleista saadut lannoitteet voidaan 
asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, 
jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden 
käytölle. Yhdenmukaistamisen 
soveltamisalaa olisi siksi laajennettava
kierrätettyihin ja orgaanisiin 
materiaaleihin.

(1) Tällä asetuksella olisi edistettävä 
kiertotalouden tavoitteita ja varmistettava 
erittäin tehokkaiden lannoitteiden varma 
ja kestävä toimitusvarmuus viljelijöille. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 2003/200315 koskee lähes 
yksinomaan lannoitteita, jotka saatu 
louhituista tai kemiallisesti tuotetuista 
epäorgaanisista materiaaleista. 
Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää 
myös kierrätettyjä tai orgaanisia 
materiaaleja. Olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset edellytykset, joilla 
tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista 
materiaaleista saadut lannoitteet voidaan 
asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, 
jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden 
käytön edistämiselle. Tämä on tärkeää, 
jotta voidaan vähentää unionin 
riippuvuutta kolmansista maista 
tapahtuvasta ravinteiden tuonnista ja 
edistää kiertotaloutta.
Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi 
siksi laajennettava kierrätettyihin ja 
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orgaanisiin materiaaleihin. Olisi 
selvennettävä käsitteen ”orgaaninen” 
käyttöä ja tehtävä selvä ero sen välillä, 
mikä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 834/200715 a on määritelty 
orgaaniseksi, ja pääasiassa orgaanista 
ainetta, ei kivennäisaineita, sisältävien 
orgaanisten lannoitteiden luokan välillä.
Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta viiden 
vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta.

__________________ __________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 
päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista 
(EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 
päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista 
(EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 a Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 
20.7.2007, s. 20).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ruoan ravinteet ovat peräisin 
maaperästä: terve ja ravinteikas maaperä 
tuottaa terveitä ja ravinteikkaita kasveja 
ja elintarvikkeita. Viljelijät tarvitsevat 
monenlaisia orgaanisia ja keinotekoisia 
lannoitteita parantaakseen maaperää. Jos 
maaperässä ei ole ravinteita tai ne on 
kulutettu, kasvit lakkaavat kasvamasta 
ravinteiden puutteessa tai eivät sisällä 
ravintoarvoa ihmisravinnolle.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, 
kuten kadmium, voivat aiheuttaa riskin 
ihmisten ja eläinten terveydelle ja 
ympäristölle, koska ne kertyvät 
ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. 
Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi 
rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi 
biojätteistä saatavien CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, 
erityisesti polymeerien mutta myös 
metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä 
tai rajoitettava siinä määrin kuin on 
teknisesti mahdollista erottamalla ne 
erillään kerätystä biojätteestä ennen 
prosessointia.

(8) CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, 
kuten kadmium epäasianmukaisesti 
käytettynä, voivat aiheuttaa riskin ihmisten 
ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, 
koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät 
ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden 
pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa 
valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien 
CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden 
epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien 
mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä 
olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin 
kuin on teknisesti mahdollista erottamalla 
ne erillään kerätystä biojätteestä ennen 
prosessointia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kullekin asianomaiselle eläimistä 
saatavaa sivutuotetta sisältävälle 
ainesosalle olisi määriteltävä 
valmistusketjun päätepiste asetuksessa 
(EY) N:o 1069/2009 säädettyjä menettelyjä 
noudattaen. Jos tällä asetuksella säädelty 
valmistusprosessi alkaa ennen kuin 
valmistusketjun päätepiste on saavutettu, 
sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 että 
tämän asetuksen käsittelyvaatimuksia 
sovelletaan kumulatiivisesti CE-
merkittyihin lannoitevalmisteisiin, eli jos 
molemmissa asetuksissa säädetään samasta 
parametristä, sovelletaan tiukempaa 
vaatimusta.

(10) Kullekin asianomaiselle eläimistä 
saatavaa sivutuotetta sisältävälle 
ainesosalle olisi määriteltävä 
valmistusketjun päätepiste asetuksessa 
(EY) N:o 1069/2009 säädettyjä menettelyjä 
noudattaen. Heti tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen olisi alettava 
määritellä käsittelymenetelmiä ja 
hyödyntämistä koskevia sääntöjä 
eläimistä saataville sivutuotteille, jotka 
ovat saavuttaneet määritellyn 
valmistusketjun päätepisteen. Näin ollen 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, jotka koskevat tiettyjen 
ainesosaluokkien laajentamista tai 
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täydentämistä viipymättä tietyillä 
eläimistä saatavilla sivutuotteilla, jotta 
voidaan tarjota valmistajille ja yrityksille 
lisää tilaisuuksia ja oikeusvarmuutta 
vapauttamalla mahdollisuus hyödyntää 
paremmin eläimistä saatavista 
sivutuotteista, kuten eläinten lannasta, 
peräisin olevia ravinteita. Jos tällä 
asetuksella säädelty valmistusprosessi 
alkaa ennen kuin valmistusketjun 
päätepiste on saavutettu, sekä asetuksen 
(EY) N:o 1069/2009 että tämän asetuksen 
käsittelyvaatimuksia sovelletaan 
kumulatiivisesti CE-merkittyihin 
lannoitevalmisteisiin, eli jos molemmissa 
asetuksissa säädetään samasta parametristä, 
sovelletaan tiukempaa vaatimusta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos eläimistä saatavista 
sivutuotteista johdettu CE-merkitty 
lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten 
tai eläinten terveydelle, olisi oltava 
mahdollista turvautua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/200219 mukaisiin 
suojatoimenpiteisiin samalla tavoin kuin 
muidenkin eläimistä saatavista 
sivutuotteista johdettujen tuotteiden 
tapauksessa.

(11) Jos eläimistä saatavista 
sivutuotteista johdettu CE-merkitty 
lannoitevalmiste aiheuttaa suhteellisen 
riskin ihmisten tai eläinten terveydelle, 
olisi oltava mahdollista turvautua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/200219 mukaisiin 
suojatoimenpiteisiin samalla tavoin kuin 
muidenkin eläimistä saatavista 
sivutuotteista johdettujen tuotteiden 
tapauksessa.

__________________ __________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
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(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1). (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eräillä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20

tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä on 
havaittu olevan kysyntää markkinoilla 
lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi 
on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka 
koskevat hyödyntämistoimessa 
panosmateriaalina käytettävää jätettä, 
käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä 
hyödyntämistoimesta peräisin olevia 
lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että 
kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu 
haitallisia kokonaisvaikutuksia 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-
merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta 
kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava 
tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia 
tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä
2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä 
hetkestä lähtien, jona kaikki tämän 
asetuksen vaatimukset täyttyvät.

(13) Eräillä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20

tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä, kuten 
struviitilla, biohiilellä ja tuhkapohjaisilla 
tuotteilla, on havaittu olevan kysyntää 
markkinoilla lannoitevalmisteina 
käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä 
vaatimuksia, jotka koskevat 
hyödyntämistoimessa panosmateriaalina 
käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -
tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta 
peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta 
varmistetaan, että kyseisten tuotteiden 
käytöstä ei aiheudu haitallisia 
kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä 
ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden osalta kyseiset 
vaatimukset olisi vahvistettava tässä 
asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei 
tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY 
tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, 
jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset 
täyttyvät, ja niin ollen tällaisia 
hyödynnettyjä jätemateriaaleja sisältävien 
tai niistä koostuvien tuotteiden olisi 
voitava päästä sisämarkkinoille. Jotta 
voidaan turvata oikeusvarmuus ja 
edelleen kannustaa valmistajia 
hyödyntämään arvokkaita jätevirtoja 
paremmin, unionin tasolla suoritettavat 
tieteelliset analyysit ja prosessia koskevien 
vaatimusten asettaminen olisi 
käynnistettävä heti tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Näin ollen 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa määritellään viipymättä 
suurempia tai täydentäviä 
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ainesosaluokkia, joita voidaan käyttää 
CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden 
tuotantoon, kuten struviitti, biohiili ja 
tuhkapohjaiset tuotteet. 

__________________ __________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 
22.11.2008, s. 3).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 
22.11.2008, s. 3).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lannoitteiden ja 
ravinnetehokkuutta parantavien aineiden 
valmistajien olisi osoitettava aineiden 
tehokkuus ennen niiden saattamista 
markkinoille, jotta taataan korkea laatu 
kuluttajille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Valmistajat käyttävät CE-
merkittyjen lannoitevalmisteiden 
aineosina nykyään joitakin teollisuuden 
sivutuotteita, rinnakkaistuotteita tai 
kierrätystuotteita, jotka ovat peräisin 
tietyistä teollisuuden prosesseista. Tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava 
ainesosaluokkia koskevat vaatimukset 
CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden 
aineosien osalta. Tällaisia tuotteita ei 
tulisi soveltuvilta osin enää pitää 
direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna 
jätteenä siitä hetkestä alkaen, jona kaikki 
tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Eräät aineet tai seokset, joita 
kutsutaan yleisesti agronomisiksi 
lisäaineiksi, parantavat lannoitteen 
sisältämien ravinteiden vapautumista. 
Aineiden ja seosten, jotka asetetaan 
saataville markkinoilla lisättäviksi CE-
merkittyihin lannoitevalmisteisiin kyseistä 
tarkoitusta varten, olisi täytettävä kyseisten 
aineiden ja seosten valmistajan vastuulla 
olevat tietyt tehokkuuskriteerit, ja sen 
vuoksi niitä olisi pidettävä tämän asetuksen 
mukaisina CE-merkittyinä 
lannoitevalmisteina. Tällaisia aineita tai 
seoksia sisältäviin CE-merkittyihin 
lannoitevalmisteisiin olisi sovellettava 
tiettyjä tehokkuus- ja 
turvallisuuskriteereitä. Sen vuoksi tällaisia 
aineita ja seoksia olisi säädeltävä CE-
merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina.

(14) Eräät aineet tai seokset, joita 
kutsutaan yleisesti agronomisiksi 
lisäaineiksi, parantavat lannoitteen 
sisältämien ravinteiden vapautumista. 
Aineiden ja seosten, jotka asetetaan 
saataville markkinoilla lisättäviksi CE-
merkittyihin lannoitevalmisteisiin tai
maatiloilta peräisin oleviin orgaanisiin 
lannoitevalmisteisiin kyseistä tarkoitusta 
varten, olisi täytettävä kyseisten aineiden ja 
seosten valmistajan vastuulla olevat tietyt 
tehokkuus-, turvallisuus- ja 
ympäristökriteerit, ja sen vuoksi niitä olisi 
pidettävä tämän asetuksen mukaisina CE-
merkittyinä lannoitevalmisteina. Tällaisia 
aineita tai seoksia sisältäviin CE-
merkittyihin lannoitevalmisteisiin olisi 
sovellettava tiettyjä tehokkuus-, 
turvallisuus- ja ympäristökriteereitä. Sen 
vuoksi tällaisia aineita ja seoksia olisi 
säädeltävä CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden aineosina.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräät aineet, seokset ja mikro-
organismit, joita yleisesti kutsutaan 
kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia 
ravintoaineita, mutta ne kiihdyttävät silti 
kasvien ravinteidenottoa. Silloin kun 
tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan 

(15) Eräät aineet, seokset ja mikro-
organismit, joita yleisesti kutsutaan 
kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia 
ravintoaineita, mutta ne kiihdyttävät silti 
kasvien ravinteidenottoa. Silloin kun 
tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan 
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yksinomaan kasvien ravinteiden 
hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen 
stressin kestävyyttä tai kasvisadon 
laatuominaisuuksia, ne muistuttavat 
luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita 
kuin muita kasvinsuojeluaineita. Tällaisten 
tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää 
tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, 
ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. 
Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 
olisi muutettava.

yksinomaan kasvien ravinteiden 
hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen 
stressin kestävyyttä, kasvisadon 
laatuominaisuuksia, maatumista tai 
lisäämään maaperään sitoutuneiden 
ravinteiden saatavuutta, ne muistuttavat 
luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita 
kuin muita kasvinsuojeluaineita. Niillä siis 
voidaan täydentää lannoitteita niiden 
tehokkuuden optimoimiseksi ja käytön 
määrän vähentämiseksi. Tällaisilla 
tuotteilla voidaan tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ohella tukea 
ekosysteemipalveluja ja vahvistaa 
viljelmien suojaamista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. 
Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi 
voitava käyttää tämän asetuksen mukaista 
CE-merkintää, ja ne olisi suljettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/200921

soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi 
asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi 
muutettava.

__________________ __________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 
21 päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 
21 päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Mikro-organismien osalta 
ainesosaluokkia olisi laajennettava tai 
lisättävä, jotta turvataan uusien 
mikrobipohjaisten 
kasvibiostimulanttivalmisteiden 
kehittämiseen ja löytymiseen liittyvä 
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innovointipotentiaali ja parannetaan sitä. 
Jotta voidaan kannustaa innovointia ja 
luoda valmistajille oikeusvarmuus, joka 
koskee vaatimuksia, jotka on täytettävä, 
jotta uusi mikro-organismi voidaan 
rekisteröidä CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden aineosaksi, olisi 
selkeästi määriteltävä yhdenmukaistetut 
menetelmät uusien mikro-organismien 
turvallisuuden arviointia varten. 
Valmistelutyöt näiden turvallisuuden 
arviointimenetelmien määrittelyä varten 
olisi aloitettava välittömästi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa määritellään ilman 
aiheettomia viivytyksiä vaatimukset, joita 
valmistajien on noudatettava, kun he 
osoittavat uuden mikro-organismin 
turvallisuuden, jotta se voidaan 
rekisteröidä käytettäväksi CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden tuotannossa. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jos tuotteella on yksi tai useampi 
toiminto, joista jokin kuuluu asetuksen
(EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan, sen 
olisi edelleen oltava tällaisille tuotteille 
räätälöidyn, kyseisessä asetuksessa 
säädetyn valvonnan alainen. Silloin kun 
tällaisilla tuotteilla on myös 
lannoitevalmisteen toiminto, olisi 
harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän 
asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, 
koska kasvinsuojeluaineen asettaminen 
saataville markkinoilla edellyttää 
asianomaisessa maassa voimassa olevaa 
tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet 
olisi jätettävä tämän asetuksen 

(16) Markkinoille saatetut tuotteet, 
joiden käyttötarkoitus koskee yhtä tai 
useampaa toimintoa, joista ainakin yksi
kuuluu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
soveltamisalaan, ovat 
kasvinsuojelutuotteita ja tällaisille 
tuotteille räätälöidyn, kyseisessä 
asetuksessa säädetyn valvonnan alaisia. 
Silloin kun tällaisilla tuotteilla on myös 
lannoitevalmisteen toiminto, olisi 
harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän 
asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, 
koska kasvinsuojeluaineen asettaminen 
saataville markkinoilla edellyttää 
asianomaisessa maassa voimassa olevaa 
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soveltamisalan ulkopuolelle. tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet 
olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tuotteilla, 
jotka sisältävät asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 
rekisteröityjä aineosia, voi olla yksi tai 
useampi lannoitetoiminto, minkä vuoksi 
niiden olisi kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Perustelu

Tällä tarkistuksella tehtäisiin ratkaiseva ero valmisteiden ja yksittäisten aineosien välillä; 
kyseessä on laajalle levinnyt sekaannus, jonka vuoksi on ratkaisevan tärkeää tasapainottaa 
selkeiden rajojen asettamista, innovointien mahdollistamista ja sen estämistä, että 
kasvinsuojeluasetuksessa kielletään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti rekisteröityjen 
aineiden käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen ei pitäisi estää 
unionin olemassa olevan lainsäädännön 
soveltamista sellaisiin terveyden, 
turvallisuuden ja ympäristön suojeluun 
liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 
rajoittamatta neuvoston direktiivin 
86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 
89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/200624, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/200825, komission asetuksen (EY) 
N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 
2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328 ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1143/201429

soveltamista.

(17) Tämän asetuksen ei pitäisi estää 
unionin olemassa olevan lainsäädännön 
soveltamista sellaisiin terveyden, 
turvallisuuden ja ympäristön suojeluun 
liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 
rajoittamatta neuvoston direktiivin 
86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 
91/676/ETY22 a, neuvoston direktiivin 
2000/60/EY22 b, neuvoston direktiivin 
89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/200624, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/200825, komission asetuksen (EY) 
N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 
2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1143/201429 ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/200729 
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a soveltamista.

__________________ __________________

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, 
ympäristön, erityisesti maaperän, 
suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä 
maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 
6).

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, 
ympäristön, erityisesti maaperän, 
suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä 
maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 
6).

22 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 
vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1). 

22 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1). 

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 
29.6.1989, s. 1).

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 
29.6.1989, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
(EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
(EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 
päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 
päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, 
annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, 
tiettyjen elintarvikkeissa olevien 
vierasaineiden enimmäismäärien 
vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, 
s. 5).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, 
annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, 
tiettyjen elintarvikkeissa olevien 
vierasaineiden enimmäismäärien 
vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, 
s. 5).

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, 
annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 
kasveille ja kasvituotteille haitallisten 

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, 
annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 
kasveille ja kasvituotteille haitallisten 
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organismien yhteisöön kulkeutumisen ja 
siellä leviämisen estämiseen liittyvistä 
suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 
10.7.2000, s. 1).

organismien yhteisöön kulkeutumisen ja 
siellä leviämisen estämiseen liittyvistä 
suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 
10.7.2000, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 
päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden 
lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja 
käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 
päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden 
lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja 
käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 
22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 
ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL 
L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 
22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten 
vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta 
ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL 
L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 a Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 
1).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän asetuksen mukaisia CE-
merkittyjä lannoitevalmisteita olisi 
kohdeltava yhdenvertaisesti eikä niihin 
tulisi kohdistaa aiheetonta syrjintää 
muussa unionin lainsäädännössä 
vahvistetuilla säännöillä. Jotta voidaan 
kannustaa kierrätetyistä ja orgaanisista 
ainesosista saatavien lannoitevalmisteiden 
käyttöä, olisi sovellettava 
teknologianeutraaleja sääntöjä, jotta 
voidaan tarjota oikeusvarmuutta 
tuottajille, jotka investoivat innovatiivisten 
lannoitevalmisteiden tuotantoon, sekä 
taata oikeudenmukainen kilpailu eri 
luokkiin kuuluvien lannoitevalmisteiden 
välillä. Sillä edellytyksellä, että käsiteltyä 
eläinten lantaa sisältävät tai siitä 
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koostuvat lannoitevalmisteet ovat 
agronomisesti riittävän tehokkaita 
direktiivin 91/676/ETY1 a

ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja 
että tämä tehokkuus osoitetaan teknisillä 
asiakirjoilla, jotka tarkastetaan tässä 
asetuksessa vahvistetuilla mekanismeilla, 
olisi perusteetonta rajoittaa tällaisten 
lannoitevalmisteiden käyttöä alemmalle 
tasolle kuin rajoihin, jotka direktiivin 
91/676/ETY mukaisesti asetetaan 
karjanlannasta peräisin oleville 
typpiyhdisteille. Siksi direktiiviä 
91/676/ETY olisi muutettava siten, että 
estetään käsiteltyä eläinten lantaa 
sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden 
syrjintä.

__________________

1 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 
vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Sellaisten tuotteiden jäljitettävyys, 
joissa voi esiintyä tietyistä mahdollisesti 
ongelmallisista (tai sellaisiksi havaituista) 
lähteistä peräisin olevia orgaanisia 
saasteita, olisi varmistettava orgaanisen 
materiaalin lähteeseen saakka. Se on 
välttämätöntä a) kuluttajien luottamuksen 
varmistamiseksi ja b) vahinkojen 
rajoittamiseksi, kun paikallinen 
saastuminen tapahtuu. Siten voidaan 
tunnistaa yritykset, jotka käyttävät 
lannoitevalmisteita, jotka sisältävät 
orgaanisia lähtöainetta kyseisistä 
lähteistä. Sen olisi oltava sitovaa 
tuotteille, jotka sisältävät materiaalia 
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jätteistä tai sivutuotteista, jotka eivät ole 
läpäisseet menetelmää, jossa tuhotaan 
orgaaniset saasteet, taudinaiheuttajat ja 
geneettinen materiaali. Tavoitteena on 
huojentaa terveys- ja ympäristöriskien 
lisäksi myös yleistä mielipidettä ja 
viljelijöiden huolia, jotka liittyvät 
taudinaiheuttajiin, orgaanisiin saasteisiin 
ja geneettiseen materiaaliin. 
Maanomistajien suojelemiseksi muiden 
aiheuttamilta saasteilta jäsenvaltioita 
kehotetaan antamaan asianmukaisia 
vastuusäännöksiä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Asetusta ei pitäisi soveltaa 
eläintuotannon käsittelemättömiin 
jätteisiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jos tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluva CE-merkitty 
lannoitevalmiste sisältää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 tarkoitettua ainetta tai 
seosta, sen ainesosien turvallisuus 
tarkoituksen mukaisessa käytössä olisi 
vahvistettava kyseisen asetuksen mukaisen 
rekisteröinnin kautta. Tietovaatimuksilla 
on tarkoitus taata, että CE-merkityn 
lannoitevalmisteen tarkoituksen mukaisen 
käytön turvallisuus osoitetaan tavalla, 
joka on verrattavissa tapaan, joka 
saavutetaan pelloille tai viljelykasveihin 
käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden 

(18) Jos tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluva CE-merkitty 
lannoitevalmiste sisältää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 tarkoitettua ainetta tai 
seosta, sen ainesosien turvallisuus 
tarkoituksen mukaisessa käytössä olisi 
vahvistettava kyseisen asetuksen mukaisen 
rekisteröinnin kautta.
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osalta muissa lakisääteisissä 
järjestelmissä (erityisesti jäsenvaltioiden 
kansallisessa lannoitelainsäädännössä ja 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2009). Näin 
ollen jos markkinoille saatettu 
tosiasiallinen yrityskohtainen määrä on 
alle 10 tonnia vuodessa, asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 määriteltyjä 
tietovaatimuksia, jotka koskevat aineiden 
10–100 tonnin suuruisten määrien 
rekisteröintiä, olisi poikkeuksellisesti 
sovellettava edellytyksenä tämän 
asetuksen mukaisesti saataville 
asettamiselle.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Vaikka mädätettä ei pitäisi 
rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 mukaisesti, tämä ei ole täysin 
selvää kyseisen asetuksen liitteen V 
sanamuodon perusteella. Kyseistä liitettä 
olisi siksi tarkasteltava uudelleen 
nykyisen täytäntöönpanokäytännön 
kodifioimiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jätteiden kierrätyksen alalla 
tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten 
fosforin talteenotto puhdistamolietteestä ja
lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä 

(55) Jätteiden kierrätyksen alalla 
tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten 
fosforin talteenotto puhdistamolietteestä 
(erityisesti struviitti), lannoitevalmisteiden 
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saatavista sivutuotteista (esim. biohiili). 
Tällaisia materiaaleja sisältävien tai 
tällaisista materiaaleista koostuvien 
tuotteiden olisi voitava päästä 
sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä
silloin kun valmistusmenetelmät on 
analysoitu tieteellisesti ja 
käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin 
tasolla. Tätä varten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään laajempia tai 
lisäluokkia CE-merkityille 
lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa 
käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. 
Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta 
ainesosaluokkia olisi laajennettava tai 
lisättävä vain, jos valmistusketjun 
päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) 
N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti, koska eläimistä saatavat 
sivutuotteet, joille ei ole määritelty tällaista 
päätepistettä, jäävät joka tapauksessa 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista 
(esim. biohiili) ja poltonjälkeinen fosforin 
hyödyntäminen (erityisesti tuhkapohjaiset 
tuotteet). Siksi tällaisia materiaaleja 
sisältävien tai tällaisista materiaaleista 
koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä 
sisämarkkinoille silloin kun 
valmistusmenetelmät on analysoitu 
tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on 
vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 
laajempia tai lisäluokkia CE-merkityille 
lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa 
käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. 
Ensimmäisellä kyseisistä delegoiduista 
säädöksistä olisi erityisesti lisättävä 
struviitti, biohiili ja tuhkapohjaiset 
tuotteet aineosaluokkiin, ja ne olisi 
annettava mahdollisimman pian tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.
Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta 
ainesosaluokkia olisi laajennettava tai 
lisättävä vain, jos valmistusketjun 
päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) 
N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti, koska eläimistä saatavat 
sivutuotteet, joille ei ole määritelty tällaista 
päätepistettä, jäävät joka tapauksessa 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Tällä asetuksella on turvattava 
nykyiset valmistuskäytännöt, joissa 
kivennäislannoitteen ainesosina 
käytetään muita teollisuuden sivutuotteita 
tai kierrätettyjä tuotteita, jotta 
ylläpidetään ja tuetaan niiden panosta 
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kiertotalouteen unionissa. Tällaisia 
ainesosia olisi pidettävä tässä asetuksessa
vahvistettujen vaatimuksien mukaisina 
ainesosina ilman tarpeetonta viivettä, kun 
valmistusmenetelmät on analysoitu 
tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on 
vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 
laajempia tai täydentäviä ainesosia, joita 
saa käyttää tällaisten tuotteiden 
tuotannossa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) On säädettävä, että edelleen saa 
käyttää tuotteita, joita pidetään kaupan 
vastavuoroisen tunnustamisen puitteissa 
asetuksen (EY) N:o 764/20081 a

mukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 
9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen 
kansallisten teknisten määräysten 
soveltamista toisessa jäsenvaltiossa 
laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin 
koskevista menettelyistä sekä päätöksen 
N:o 3052/95/EY kumoamisesta (EUVL L 
218, 13.8.2008, s. 21).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Direktiivi 2000/60/EY;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta annettu 
asetus (EY) N:o 834/2007.

Perustelu

On tärkeää tunnustaa luonnonmukainen viljely ja sen erikoispiirteet lannoitteista annetun 
asetuksen soveltamisalalla.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’lannoitevalmisteella’ ainetta, 
seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa 
muuta materiaalia, jota käytetään tai joka 
on tarkoitettu käyttäväksi joko 
sellaisenaan tai sekoitettuna toisen 
materiaalin kanssa kasveihin tai niiden 
ritsosfääriin, jotta kasvit saisivat 
ravinteita tai jotta niiden 
ravinnetehokkuus paranisi;

Poistetaan.

Perustelu

Olisi oltava kaksi määritelmää yhden sijaan, koska tuoteryhmiä on kaksi.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’lannoitteella’ ainetta tai aineiden 
seosta, jota käytetään, jotta kasvit saisivat 
ravinteita;

Perustelu

Olisi oltava kaksi määritelmää yhden sijaan, koska tuoteryhmiä on kaksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) ’ravinnetehokkuutta parantavalla 
tuotteella’ ainetta tai aineiden, mikro-
organismien tai minkä tahansa muun 
materiaalin seosta, jota käytetään 
kasveihin tai niiden ritsosfääriin, jotta 
niiden ravinnetehokkuus paranisi;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) ’pääravinteella’ vain alkuaineita 
typpi, fosfori ja kalium;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 d) ’sivuravinteella’ alkuaineita 
kalsium, magnesium, natrium ja rikki;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on julkaistava 
samanaikaisesti tämä asetus Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja 
valmistajille ja 
markkinavalvontaviranomaisille selkeät 
ohjeet sekä esimerkkejä, joista käy ilmi, 
millaiselta merkinnän pitäisi näyttää. 
Ohjeissa on myös täsmennettävä 
liitteessä III olevan 1 osan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen tarvittavien 
tietojen luonne.

Perustelu

Komission olisi esitettävä ohjeissa kivennäislannoitteiden merkintöjä koskevat konkreettiset 
vaatimukset ja visuaaliset näkökohdat, sillä näin annetaan selkeää tietoa viljelijöille ja 
estetään lannoitteiden virheellinen käyttö.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä I toimintoperusteisessa 
tuoteluokassa 7 tarkoitetut 
lannoitevalmisteiden mekaaniset seokset, 
jotka sisältävät a kohdassa tarkoitettua 
lannoitetta.

(b) liitteessä I toimintoperusteisessa 
tuoteluokassa 7 tarkoitetut 
toimintoperusteisten tuoteluokkien 
yhdistelmät, jotka sisältävät a kohdassa 
tarkoitettua lannoitetta.

(Tämä tarkistus ”lannoitevalmisteiden 
mekaanisista seoksista” 
”toimintoperusteisten tuoteluokkien 
yhdistelmiin” koskee koko tekstiä. Jos 
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tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Toimintoperusteiselle tuoteluokalle 7 ehdotettu nimi ”lannoitevalmisteiden mekaaniset 
seokset” on harhaanjohtava, eikä se vastaa maailmanlaajuisten lannoitemarkkinoiden 
todellisuutta, koska ”lannoiteseokset” saadaan yhdistämällä useita lannoitteita kuivina ilman 
kemiallisia reaktioita. Selkeyden varmistamiseksi toimintoperusteisen tuoteluokan 7 nimi olisi 
muutettava koko asetuksessa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyödyntämistoimen läpikäyneen CE-
merkityn lannoitevalmisteen, joka täyttää 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 
katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 
artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen 
katsotaan lakanneen olemasta jätettä.

Jos jätettä ollut materiaali on läpikäynyt 
tämän asetuksen mukaisen 
hyödyntämistoimen ja 
vaatimustenmukainen CE-merkitty 
valmiste sisältää tätä materiaalia tai 
koostuu siitä, materiaalin katsotaan olevan 
direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten 
mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan 
lakanneen olemasta jätettä EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
laatimisesta lähtien.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 43 artiklan 
mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi 
niiden mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen ja jotta helpotettaisiin 
sellaisten CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille 
pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 43 artiklan 
mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi 
niiden mukauttamiseksi tekniikan ja 
tieteen kehitykseen erityisesti suhteessa 
lannoitteiden valmistamiseen eläimistä 
saatavista sivutuotteista ja jätteitä 
hyödyntävistä tuotteista, ja jotta 
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helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille 
pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) joita valmistajat käyttävät nykyään 
muiden teollisuus- ja/tai 
maatalousprosessien sivu- tai 
rinnakkaistuotteina ja jotka ovat 
kierrätettyjä tuotteita.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] delegoidun 
säädöksen ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
ainesosaluokkien muuttamiseksi 
ensimmäistä kertaa, erityisesti eläimistä 
saatavien sivutuotteiden, struviitin, 
tuhkapohjaisten tuotteiden ja biohiilen 
lisäämiseksi kyseisiin ainesosaluokkiin. 
Delegoitua säädöstä antaessaan komissio 
keskittyy erityisesti ravinteiden 
hyödyntämisen alalla saavutettuun 
teknologiseen edistykseen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) mikro-organismin nimi; (a) mikro-organismin nimi
kantatasolla;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) taksonominen suhde 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
vahvistaman tunnustetun 
turvallisuusolettaman vaatimukset 
täyttävään mikro-organismilajiin;

(d) taksonominen suhde 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
vahvistaman tunnustetun 
turvallisuusolettaman vaatimukset 
täyttävään mikro-organismilajiin tai viite 
käytettyjen mikro-organismien 
turvallisuutta koskevien Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistujen 
asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen 
standardien ilmoitettuun 
vaatimustenmukaisuuteen tai komission 
hyväksymien uusien mikro-organismien 
turvallisuusarviointien 
vaatimustenmukaisuuteen, jos kyseisiä 
yhdenmukaistettuja standardeja ei ole 
käytössä;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan uusien 
mikro-organismien turvallisuuden 
arviointia koskevat vaatimukset. 
Ensimmäinen näistä delegoiduista 
säädöksistä on annettava viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [vuoden kuluttua 
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tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lisäksi siirretään komissiolle valta 
antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteiden I–IV muuttamiseksi 
uusien tieteellisten todisteiden huomioon 
ottamiseksi. Komission käyttää tätä 
siirrettyä valtaa, jos riskiarvioinnin 
perusteella on tarpeen tehdä muutos sen 
varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen CE-merkitty 
lannoitevalmiste ei tavanomaisissa 
käyttöoloissa käytettynä aiheuta 
kohtuuttomia riskejä ihmisten, eläinten tai 
kasvien turvallisuudelle tai terveydelle 
taikka ympäristölle.

4. Lisäksi siirretään komissiolle valta 
antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteiden I–IV muuttamiseksi 
uusien tieteellisten todisteiden tutkimisen 
jälkeen. Komission käyttää tätä siirrettyä 
valtaa, jos riskiarvioinnin perusteella on 
tarpeen tehdä muutos sen varmistamiseksi, 
että tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen CE-merkitty lannoitevalmiste ei 
asianmukaisesti käytettynä aiheuta 
kohtuuttomia riskejä ihmisten, eläinten tai 
kasvien turvallisuudelle tai terveydelle 
taikka ympäristölle.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 43 artiklan 
mukaisesti liitteen II ainesosaluokkaan 
(CMC) 10 liittyvissä tarkoituksissa, jotta 
määritetään biohajoavuuskriteerejä 
koskevan standardin mukaiset 
vaatimukset ja kehitetään biohajoavuutta 
koskeva asianmukainen 
testausmenetelmä. Näitä vaatimuksia ja 
testausmenetelmää arvioidaan uusimpaan 
tutkimusnäyttöön perustuen, ja ne 
vahvistetaan ... päivänä ...kuuta ... [viisi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen].
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Perustelu

Tarkistuksessa viitataan delegoituun säädökseen, jotta luodaan biohajoamista koskeva normi 
ja testausmenetelmä hallitusti liukenevia lannoitteita varten. Tämä otetaan huomioon 
liitteen II ainesosaluokan 10 tarkistuksessa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kasvisadon laatuominaisuudet.” (c) kasvisadon laatu.”

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maatuminen;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1107/2009
3 artikla – 34 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) maaperään ja ritsosfääriin 
sitoutuneiden ravinteiden parempi 
saatavuus.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

46 a artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
muuttaminen

Korvataan liitteessä V oleva 12 kohta 
seuraavasti:

”12. Komposti, biokaasu ja mädäte.”

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
tuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille 
”EY-lannoitteina” asetuksen (EY) N:o
2003/2003 mukaisesti ennen ... päivää 
...kuuta ... [Publications office, please 
insert the date of application of this 
Regulation]. Tällaisiin tuotteisiin 
sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin 5 
lukua.

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
tuotteiden asettamista saataville 
markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille 
”EY-lannoitteina” asetuksen 
(EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen ... 
päivää ...kuuta ... [Publications office, 
please insert the date: twelve months after
the date of application of this Regulation]. 
Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin 
soveltuvin osin 5 lukua.

Perustelu

Siirtymäkautta varten 48 artiklassa ennakoitu määräaika vaikuttaa epärealistiselta. 
Kaksitoista kuukautta soveltamispäivän jälkeen olisi realistisempi.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 1 kohta – C alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

C. Epäorgaaninen lannoite C. Kivennäislannoite

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 1 kohta – C a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a. Vähähiilinen lannoite

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineosia, jotka esitetään hyväksyttäväksi 
tai uudelleen hyväksyttäväksi 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 
mutta jotka eivät kuulu 
täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 540/2011 soveltamisalaan, ei 
saa käyttää lannoitevalmisteissa, jos 
soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen on 
perusteltua asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Jos jotakin aineosaa ei ole turvallisuussyistä hyväksytty aineosaksi asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 mukaisesti, olisi epäasianmukaista sallia sen käyttö lannoitevalmisteissa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– hiiltä (C) ja – orgaanista hiiltä (Corg) ja
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A) – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jotka ovat yksinomaan biologista 
alkuperää, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia.

jotka ovat yksinomaan biologista 
alkuperää, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia, lukuun 
ottamatta leonardiittia, ligniittiä ja 
turvetta.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä vähintään yhtä seuraavista 
ilmoitettavista ravinteista seuraavassa 
mainittu vähimmäismäärä:

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä vähintään yhtä seuraavista 
ilmoitettavista pääravinteista seuraavassa 
mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia kokonaistyppeä 
(N),

– 1 massaprosentti kokonaistyppeä 
(N),

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia
kokonaiskaliumoksidia (K2O).

– 1 massaprosentti
kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuote sisältää useampaa kuin 
yhtä ravinnetta, siinä on esiinnyttävä 
seuraavat vähimmäismäärät:

– 1 massaprosentti kokonaistyppeä 
(N)

– 1 massaprosentti 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5)

– 1 massaprosentti 
kokonaiskaliumoksidia (K2O)

ravinteiden summan ollessa vähintään 
4 prosenttia.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B) – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jotka ovat yksinomaan biologista 
alkuperää, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia.

jotka ovat yksinomaan biologista 
alkuperää, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia, lukuun 
ottamatta leonardiittia, ligniittiä ja 
turvetta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

– 1 massaprosentti neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5), tai

Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, etenkään korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus 
on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tuote sisältää useampaa kuin 
yhtä ravinnetta, siinä on esiinnyttävä 
seuraavat vähimmäismäärät:

– 1 massaprosentti kokonaistyppeä 
(N)

– 1 massaprosentti 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5)

– 1 massaprosentti 
kokonaiskaliumoksidia (K2O)

ravinteiden summan ollessa vähintään 
4 prosenttia.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. CE-merkityn lannoitevalmisteen 
jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu 
pitoisuus orgaanista ainesta ja ravinteita.

4. CE-merkityn lannoitevalmisteen 
jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu 
pitoisuus orgaanista hiiltä ja kaikkia 
ravinteita. Yksiköllä tarkoitetaan 
valmisteen ainesosia, kuten rakeita ja 
pellettejä.
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Perustelu

On mahdoton taata sisällön tarkkoja mittasuhteita valmisteen jokaisen yksikön osalta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia kokonaistyppeä 
(N), josta on oltava orgaanista typpeä (N) 
0,5 prosenttia CE-merkityn 
lannoitevalmisteen massasta, tai

– 1 massaprosentti kokonaistyppeä 
(N), josta on oltava orgaanista typpeä (N) 
0,5 prosenttia CE-merkityn 
lannoitevalmisteen massasta, tai

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

– 1 massaprosentti neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5), tai

Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, etenkään korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen osio 
on käytettävissä kasveja varten.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2 massaprosenttia
kokonaiskaliumoksidia (K2O).

– 1 massaprosentti
kokonaiskaliumoksidia (K2O).
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

2 a. Jos tuote sisältää useampaa kuin 
yhtä ravinnetta, siinä on esiinnyttävä 
seuraavat vähimmäismäärät:

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaistyppeä (N),

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaiskaliumoksidia (K2O)

ravinteiden summan ollessa vähintään 
4 prosenttia.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. CE-merkityssä lannoitevalmisteessa 
on oltava vähintään 3 massaprosenttia
orgaanista hiiltä (C).

3. CE-merkityssä lannoitevalmisteessa 
on oltava vähintään 1 massaprosentti
orgaanista hiiltä (C).

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Epäorgaaninen kivennäislannoite on muu
lannoite kuin orgaaninen lannoite tai 
orgaaninen kivennäislannoite.

Kivennäislannoite on lannoite, joka 
sisältää ravinteita, jotka ovat 
kivennäismuodossa tai jotka on käsitelty 
eläin- tai kasviperäiseen 
kivennäismuotoon. Kalsiumsyanamidin, 
urean ja sen kondensaatiotuotteiden ja 
siihen liittyvien tuotteiden katsotaan 
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sisältävän ravinteita kivennäismuodossa. 
CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa 
olla enintään 1 massaprosentti orgaanista 
hiiltä (Corg). Soveltamisalan ulkopuolelle 
jää sopimuksen mukaan pinnoitteista ja 
teknisistä aineista peräisin oleva hiili.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Fosforilannoitteiden on täytettävä 
vähintään yksi seuraavista 
vähimmäisliukoisuustasoista, jotta ne ovat 
kasveille saatavilla, muuten niitä ei voida 
ilmoittaa fosforilannoitteiksi:

– vesiliukoisuus: vähimmäistaso 
40 prosenttia kokonaisfosforista tai

– liukoisuus neutraaliin 
ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 
75 prosenttia kokonaisfosforista tai

– liukoisuus muurahaishappoon 
(vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): 
vähimmäistaso 55 prosenttia 
kokonaisfosforista.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus 
annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, 
ureatypen, metyleeniurean typen, 
isobutylideenidiurean typen ja 
krotonylideenidiurean typen summana. 
Ilmoitettava fosforipitoisuus annetaan 
fosfaattifosforina. Uusia muotoja voidaan 
lisätä tieteellisen tutkimuksen perusteella 
42 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yksiravinteisella kiinteällä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle 
ravinteelle.

1. Yksiravinteisella kiinteällä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle 
pää- tai sivuravinteelle. Yksiravinteisissa 
kiinteissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa voi 
myös olla sivuravinteita.

Perustelu

Komission ehdotuksen määritelmän mukaisesti ”CAN 27 with S” sisällytettäisiin ryhmään 
PFC 1 (C) (I) (a) (ii) ”Moniravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite”. Tämä 
olisi perinteiden vastaista ja ristiriidassa sen kanssa, mikä on agronomiselta kannalta 
asianmukaista. Se on myös ristiriidassa tiede-, tekniikka- ja maatalousyhteisön näkemyksien 
kanssa.�

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä useampaa kuin yhtä 
seuraavista ilmoitettavista ravinteista
seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä useampaa kuin yhtä 
ilmoitettavista pääravinteista seuraavassa 
mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 12 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

– 12 massaprosenttia neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5),
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Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, erityisesti korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus 
on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 3 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

– 5 massaprosenttia neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5),

Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, erityisesti korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus 
on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 3 massaprosenttia 
kokonaiskaliumoksidia (K2O).

– 5 massaprosenttia 
kokonaiskaliumoksidia (K2O),

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ja voi sisältää yhtä tai useampaa 
sivuravinnetta seuraavassa mainitun 
vähimmäismäärän:
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

– 2 massaprosenttia 
kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

– 2 massaprosenttia 
kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

– 5 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3),

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yksiravinteisella nestemäisellä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle 
ravinteelle.

1. Yksiravinteisella nestemäisellä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle 
pää- tai sivuravinteelle. Yksiravinteisissa 
nestemäisissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa voi 
myös olla sivuravinteita.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä yhtä seuraavista ilmoitettavista 
ravinteista seuraavassa mainittu 
vähimmäismäärä:

2. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä yhtä ilmoitettavista 
pääravinteista seuraavassa mainittu 
vähimmäismäärä:

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 5 massaprosenttia 
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

– 5 massaprosenttia neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5),

Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, erityisesti korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus 
on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ja voi sisältää yhtä tai useampaa 
sivuravinnetta seuraavassa mainitun 
vähimmäismäärän:

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 6 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 10 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

– 5 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3),

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1 massaprosentti
kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

– 0,5–5 massaprosenttia
kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Perustelu

Pääravinteet typpi, fosforipentoksidi ja kaliumoksidi ovat tehokkaan kasvinviljelyn kannalta 
keskeisiä tekijöitä, kun taas sivuravinteet magnesiumoksidi, kalsiumoksidi, rikkitrioksidi ja 
natriumoksidi vain tukevat pääravinteiden toimintoja. Näiden kahden ravinneryhmän välisen 
jaottelun poistaminen aiheuttaisi sekaannusta viljelijöiden keskuudessa. Moniravinteisten 
kiinteiden pääravinnelannoitteiden olisi näin ollen sisällettävä vähintään yhtä pääravinnetta 
ja mahdollisesti yhtä tai useampaa sivuravinnetta. Merkintöjä koskevissa vaatimuksissa 
otetaan epäsuorasti huomioon jako pää- ja sivuravinteisiin edellyttämällä, että pääravinnetta 
koskevat tiedot on ilmoitettava ensin.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Moniravinteisella nestemäisellä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle 
kuin yhdelle ravinteelle.

1. Moniravinteisella nestemäisellä 
epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on 
oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle 
kuin yhdelle pääravinteelle.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia kokonaistyppeä 
(N),

– 3 massaprosenttia kokonaistyppeä 
(N), tai

Perustelu

Kivennäislannoitteissa ja erityisesti moniravinteisissa nestemäisissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa on oltava vähimmäismäärä ravinteita, jotta ne olisivat 
agronomisesti tehokkaita ja auttaisivat viljelijöitä parantamaan satoja. Lannoitevalmisteet, 
joiden ravinnemäärä on erittäin alhainen, eivät ole tehokkaita. Viljelijöiden olisi käytettävä 
suuria määriä valmisteita täyttääkseen satotarpeet, mikä tekisi kuljetuksesta, varastoinnista 
ja levittämisestä kalliimpaa ja vähentäisi resurssitehokkuutta.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia
kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

– 1,5 massaprosenttia neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista 
fosforipentoksidia (P2O5),

Perustelu

Ilmaisu ”kokonais-” ei ole agronomiselta kannalta validi, erityisesti korkean ja neutraalin 
pH-arvon ja alhaisten sademäärien kohdalla. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus 
on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaiskaliumoksidia (K2O).

– 3 massaprosenttia 
kokonaiskaliumoksidia (K2O), tai

Perustelu

Kivennäislannoitteissa ja erityisesti moniravinteisissa nestemäisissä 
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kivennäispääravinnelannoitteissa on oltava vähimmäismäärä ravinteita, jotta ne olisivat 
agronomisesti tehokkaita ja auttaisivat viljelijöitä parantamaan satoja. Lannoitevalmisteet, 
joiden ravinnemäärä on erittäin alhainen, eivät ole tehokkaita. Viljelijöiden olisi käytettävä 
suuria määriä valmisteita täyttääkseen satotarpeet, mikä tekisi kuljetuksesta, varastoinnista 
ja levittämisestä kalliimpaa ja vähentäisi resurssitehokkuutta.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,75 massaprosenttia 
kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaismagnesiumoksidia (MgO), tai

Perustelu

Kivennäislannoitteissa ja erityisesti moniravinteisissa nestemäisissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa on oltava vähimmäismäärä ravinteita, jotta ne olisivat 
agronomisesti tehokkaita ja auttaisivat viljelijöitä parantamaan satoja. Lannoitevalmisteet, 
joiden ravinnemäärä on erittäin alhainen, eivät ole tehokkaita. Viljelijöiden olisi käytettävä 
suuria määriä valmisteita täyttääkseen satotarpeet, mikä tekisi kuljetuksesta, varastoinnista 
ja levittämisestä kalliimpaa ja vähentäisi resurssitehokkuutta.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,75 massaprosenttia 
kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaiskalsiumoksidia (CaO), tai

Perustelu

Kivennäislannoitteissa ja erityisesti moniravinteisissa nestemäisissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa on oltava vähimmäismäärä ravinteita, jotta ne olisivat 
agronomisesti tehokkaita ja auttaisivat viljelijöitä parantamaan satoja. Lannoitevalmisteet, 
joiden ravinnemäärä on erittäin alhainen, eivät ole tehokkaita. Viljelijöiden olisi käytettävä 
suuria määriä valmisteita täyttääkseen satotarpeet, mikä tekisi kuljetuksesta, varastoinnista 
ja levittämisestä kalliimpaa ja vähentäisi resurssitehokkuutta.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,75 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

– 1,5 massaprosenttia 
kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

Perustelu

Kivennäislannoitteissa ja erityisesti moniravinteisissa nestemäisissä 
kivennäispääravinnelannoitteissa on oltava vähimmäismäärä ravinteita, jotta ne olisivat 
agronomisesti tehokkaita ja auttaisivat viljelijöitä parantamaan satoja. Lannoitevalmisteet, 
joiden ravinnemäärä on erittäin alhainen, eivät ole tehokkaita. Viljelijöiden olisi käytettävä 
suuria määriä valmisteita täyttääkseen satotarpeet, mikä tekisi kuljetuksesta, varastoinnista 
ja levittämisestä kalliimpaa ja vähentäisi resurssitehokkuutta.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 1(Ca) (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1 
(C a): Vähähiilinen lannoite 

1. CE-merkitty lannoitevalmiste, 
lukuun ottamatta toimintoperusteiseen 
tuoteluokkaan 1 (A), 1 (B) tai 1 (C) tai 
tuoteluokkaan 7 kuuluvia valmisteita, 
nimetään vähähiiliseksi lannoitteeksi, jos 
se sisältää enemmän kuin yhden 
prosentin ja enintään 7,5 prosenttia 
orgaanista hiiltä (Corg).

2. Kalsiumsyanamidissa, ureassa 
sekä sen kondensaatiotuotteissa ja siihen 
liittyvissä tuotteissa esiintyvää hiiltä ei 
sisällytetä orgaaniseen hiileen tähän 
määritelmään liittyvässä yhteydessä.

3. Toimintoperusteiseen 
tuoteluokkaan PFC 1(C) kuuluvien 
nestemäisten/kiinteiden, 
yksiravinteisten/moniravinteisten, 
pääravinne-/hivenravinnelannoitteiden 
eritelmiä sovelletaan myös tähän 
tuoteluokkaan.

4. Toimintoperusteiseen 
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tuoteluokkaan 1 (Ca) kuuluvina myytyjen 
valmisteiden on noudatettava liitteessä I 
vahvistettuja orgaanisten lannoitteiden tai 
orgaanisten kivennäislannoitteiden 
epäpuhtauksien määriä koskevia 
vaatimuksia kaikissa tapauksissa, joissa 
toimintoperusteinen tuoteluokka 1 (C) ei 
sisällä kyseisille epäpuhtauksille 
asetettuja raja-arvoja.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalkitusaine on CE-merkitty 
lannoitevalmiste, jolla korjataan maaperän 
happamuutta ja joka sisältää kalsiumin 
(Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, 
hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja.

1. Kalkitusaine on CE-merkitty 
valmiste, jolla korjataan maaperän 
happamuutta ja joka sisältää kalsiumin 
(Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, 
hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja.

Perustelu

On tarpeen erotella sellaiset valmisteet, joilla parannetaan lannoitteiden ravinnetehokkuutta, 
ja varsinaiset lannoitteet (joilla lisätään ravinteita). Tällä tarkistuksella olisi katettava kaikki 
asetuksen mukaiset valmisteet, joiden tehtävänä on parantaa kasvien ravinnetehokkuutta.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maanparannusaine on CE-merkitty 
lannoitevalmiste, joka lisätään maaperään 
sen fysikaalisten ja kemiallisten 
ominaisuuksien, rakenteen tai biologisen 
aktiivisuuden ylläpitämiseksi, 
parantamiseksi tai suojelemiseksi.

Maanparannusaine on aine (mukaan 
lukien viljelyskate), joka lisätään paikan 
päällä maaperään sen fysikaalisten 
ominaisuuksien ylläpitämiseksi tai 
parantamiseksi ja joka saattaa parantaa 
maaperän kemiallisia ja/tai biologisia 
ominaisuuksia tai toimintaa. 
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Perustelu

Maanparannusaineita levitetään myös maan pinnalle (katteeksi), jotta vähennetään 
haihtumista, estetään ruohon kasvaminen ja lisätään biologista toimintaa maaperän 
kerroksissa. Jos määritelmää ei muuteta, maanparannusaineet eivät kuulu säädöksen 
soveltamisalaan.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä vähintään 15 prosenttia 
biologista alkuperää olevaa ainesta.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Orgaaninen maanparannusaine saa 
sisältää yksinomaan biologista alkuperää 
olevaa ainesta, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia.

1. Orgaaninen maanparannusaine saa 
sisältää yksinomaan biologista alkuperää 
olevaa ainesta, lukuun ottamatta 
fossilisoituneita tai geologisiin 
muodostumiin kertyneitä aineksia lukuun 
ottamatta leonardiittia, ligniittiä ja 
turvetta.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityssä 
lannoitevalmisteessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:

2. CE-merkityssä orgaanisessa 
maanparannusaineessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:
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Perustelu

On tarpeen erotella sellaiset valmisteet, joilla parannetaan ravinnetehokkuutta (kalkitus), ja 
valmisteet, joilla lisätään ravinteita (lannoitteet).

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(A) – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä vähintään 40 % kuiva-ainetta.

4. CE-merkityn lannoitevalmisteen on 
sisällettävä vähintään 20 % kuiva-ainetta.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 3(B) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Biohajoava katekalvo on 
biohajoava polymeerista valmistettu 
kalvo, joka noudattaa liitteessä II olevan 
ainesosaluokan 10 2 a ja 3 kohdan 
vaatimuksia ja joka on tarkoitus sijoittaa 
maaperään itse paikalla suojaamaan sen 
rakennetta, estämään ruohon kasvu, 
vähentämään maaperän kosteushäviötä 
tai estämään eroosiota.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön biohajoavasta polymeerista valmistettujen katekalvojen 
alaryhmä ja vahvistetaan sen tehtävät eli maaperän rakenteen suojaaminen, ruohon kasvun 
estäminen, maaperän kosteushäviön vähentäminen tai eroosion estäminen.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 4 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kasvualusta on muu materiaali kuin 1. Kasvualusta on muu materiaali kuin 
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maa-aines, ja sitä käytetään kehittyvien 
juurien kasvualustana.

paikan päällä oleva maa-aines, jossa 
kasvit ja sienet kasvavat.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Agronominen lisäaine on CE-merkitty 
lannoitevalmiste, joka lisätään kasveille 
ravinteita antavaan tuotteeseen, jotta 
kyseisestä tuotteesta vapautuisi paremmin 
ravinteita.

Agronominen lisäaine on CE-merkitty 
lannoitevalmiste, joka lisätään tuotteeseen 
ja jolla on todistettu vaikutus erilaisten 
kivennäisravinteiden tai mineralisoitujen 
ravinteiden muutokseen ja/tai 
saatavuuteen kasville, tai jota lisätään 
maaperään, jotta voidaan parantaa 
ravinteen käyttöä kasveissa tai vähentää 
ravinnehäviöitä.

Perustelu

Agronomiset lisäaineet edistävät viljelykasvien ravitsemuksen tehokasta lisäämistä ja 
lannoituksen ympäristövaikutusten minimointia. Liitteessä I olevan II osan PFC 5:ssä 
tarkoitettua määritelmää olisi parannettava, jotta se kuvastaisi markkinoilla nykyisin olevia 
valmisteita sekä innovatiivisten valmisteiden tulevaa potentiaalia.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin aineen oltava rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200636 nojalla
asiakirja-aineistoon, joka sisältää

Kunkin aineen on oltava rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200636 nojalla, 
jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai 
liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

36 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 

36 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
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1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Aineen oltava rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/200637 nojalla asiakirja-
aineistoon, joka sisältää

2. Aineen on oltava rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/200637 nojalla, jollei sitä 
nimenomaisesti koske jokin kyseisen 
asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai 
liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

37 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

37 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Aineen oltava rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/200638 nojalla asiakirja-
aineistoon, joka sisältää

2. Aineen on oltava rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/200638 nojalla, jollei sitä 
nimenomaisesti koske jokin kyseisen 
asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai 
liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

38 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

38 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maatuminen

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) maaperään ja ritsosfääriin 
sitoutuneiden ravinteiden saatavuuden 
parantaminen.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kasvibiostimulantilla on oltava ne 
vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä 
mainituille kasveille väitetään olevan.

3. Kasvibiostimulantilla on oltava ne 
vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä 
mainituille kasveille väitetään olevan. Jos 
kasvibiostimulantti sisältää yhtä tai 
useampaa aineosaa, jotka on hyväksytty 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
yhteydessä annetuilla tiedoilla annetaan 
vakuuttavaa empiiristä näyttöä 
biostimuloivasta vaikutuksesta ottaen 
huomioon asiaankuuluvat parametrit, 
kuten aineosien suhteelliset pitoisuudet, 
käyttömäärä ja -ajoitus, kasvin 
kasvuvaihe ja kohdekasvit.

Perustelu

Koska edellytyksenä on, että vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa etsitään empiiristä 
näyttöä biostimulanttia koskevasta perustellusta väitteestä jokaisessa tapauksessa, 
täsmentäen sen merkitystä, jos valmiste sisältää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 
rekisteröityä aineosaa, arvioinnilla olisi autettava torjumaan väärinkäytöksiä tilanteissa, 
joissa pyritään kiertämään kasvinsuojeluaineen hyväksyntä, ja varmistamaan, että tällaisen 
aineosan esiintyminen ei estä lainmukaisten biostimulanttien hyväksyntää.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Mikrobipohjaisen 
kasvibiostimulantin on koostuttava
yksinomaan liitteessä II olevassa 
ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista 
mikro-organismeista tai mikro-
organismien ryhmistä.

1. Mikrobipohjaisen 
kasvibiostimulantin on koostuttava:

(a) liitteessä II olevassa 
ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista 
mikro-organismeista tai mikro-
organismien ryhmistä;

(b) sellaisista mikro-organismeista tai 
sellaisten mikro-organismien 
yhteenliittymistä, jotka ovat erilaisia kuin 
a alakohdassa tarkoitetut; niitä voidaan 
käyttää ainesosaluokkina, kunhan ne 
täyttävät liitteessä II olevassa 
ainesosaluokassa (CMC) 7 esitetyt 
vaatimukset.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityssä 
lannoitevalmisteessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:

2. CE-merkityssä 
kalkitusvalmisteessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:

Perustelu

On tarpeen erotella sellaiset valmisteet, joilla parannetaan ravinnetehokkuutta (kalkitus), ja 
valmisteet, joilla lisätään ravinteita (lannoitteet).

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(A) – 12 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

kasvibiostimulatin pH:n on oltava 
vähintään 4.

Poistetaan.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 6(B)(II) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. CE-merkityssä 
lannoitevalmisteessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:

2. CE-merkityssä 
kalkitusvalmisteessa saa olla haitallisia 
aineita enintään seuraavat määrät:

Perustelu

On tarpeen erotella sellaiset valmisteet, joilla parannetaan ravinnetehokkuutta (kalkitus), ja 
valmisteet, joilla lisätään ravinteita (lannoitteet).

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 7(C) – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Mekaaninen sekoittaminen ei saa 
muuttaa minkään ainesosana olevan 
lannoitevalmisteen luonnetta

3. Mekaaninen sekoittaminen ei saa 
muuttaa minkään ainesosana olevan 
lannoitevalmisteen toimintaa, eikä sillä 
saa olla haitallista vaikutusta ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyteen tai 
turvallisuuteen taikka ympäristöön silloin 
kun CE-merkittyä lannoitevalmisteiden 
mekaanista seosta varastoidaan tai 
käytetään kohtuudella ennakoitavissa 
olosuhteissa.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että valmisteen toimivuus säilyy seoksessa.
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 7(A) – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tavalla, jolla on haitallinen 
vaikutus ihmisten, eläinten tai kasvien 
terveyteen tai turvallisuuteen taikka 
ympäristöön silloin kun CE-merkittyä 
lannoitevalmisteiden mekaanista seosta 
varastoidaan tai käytetään kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa, eikä

Poistetaan.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – PFC 7(A) – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– millään muulla merkittävällä 
tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivissä 2008/98/ETY 
tarkoitetut sivutuotteet;

(b) direktiivissä 2008/98/ETY 
tarkoitetut sivutuotteet, lukuun ottamatta 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
rekisteröityjä sivutuotteita, joihin ei 
sovelleta asetuksen liitteessä V olevassa 
5 kohdassa säädettyjä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevia 
vapautuksia;

Perustelu

Tavoitteena on varmistaa tuotteelle ja sivutuotteelle sama turvallisuustaso sekä mahdollistaa 
markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden käyttö.
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) polymeerit, tai (e) polymeerit lukuun ottamatta 
kasvualustana käytettäviä polymeerejä, 
jotka eivät ole kosketuksissa maaperän 
kanssa, tai

Perustelu

Ehdotuksessa pitäisi ottaa huomioon, että kasvualustoissa, jotka eivät ole kosketuksissa 
maaperän kanssa, polymeerejä voidaan nimenomaisesti käyttää sidosaineina. Nämä 
polymeerit eivät aiheuta vaaraa eläinten, ihmisten tai kasvien terveydelle eivätkä 
ympäristölle.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kaikki CE-merkittyyn 
lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai 
seoksena sisällytettävät aineet on pitänyt 
rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti asiakirja-aineistoon, joka 
sisältää

Jollei ainetta nimenomaisesti koske 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
6 artiklassa tai liitteessä IV tai V säädetty 
rekisteröintivelvollisuutta koskeva 
vapautus, kaikki CE-merkittyyn 
lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai 
seoksena sisällytettävät aineet on pitänyt 
rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti asiakirja-aineistoon, joka 
sisältää

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.
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Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää kasveja, kasvien osia tai 
kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin 
kuin leikkaamalla, jauhamalla, 

1. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää kasveja, kasvien osia tai 
kasviuutteita, joita ei ole fyysisesti tai 
mekaanisesti käsitelty muutoin kuin 
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linkoamalla, puristamalla, kuivaamalla, 
pakastekuivaamalla tai uuttamalla vedellä.

leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, 
siivilöimällä, murskaamalla, puristamalla, 
kuivaamalla, pakastekuivaamalla, 
rakeistamalla, pilkkomalla, 
puskuroimalla, pursottamalla, 
pakastekäsittelyllä, 
kuumennussanitoinnilla tai uuttamalla 
vedellä.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää kompostia, joka on saatu 
kompostoimalla aerobisesti yksinomaan 
yhtä tai useampaa seuraavista 
panosmateriaaleista:

1. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää kompostia ja kompostin 
nestemäisiä ja muita kuin nestemäisiä 
uutteita, joka on saatu kompostoimalla 
aerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa 
seuraavista panosmateriaaleista ja sitä 
seuraavasta luonnonmukaisesti 
esiintyvien mikrobien monistumisesta:

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1069/2009 
mukaisten luokkien 2 ja 3 eläimistä 
saatavat sivutuotteet;

(b) asetuksen (EY) N:o 1069/2009 
32 artiklassa tarkoitetut eläimistä 
saatavista sivutuotteista johdetut tuotteet, 
joille on määritetty valmistusketjun 
päätepiste kyseisen asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti;

Perustelu

Komission ehdottamalla sanamuodolla ei voida taata, että luokkien 2 ja 3 eläimistä saatavien 
sivutuotteiden komposti, joka on tuotettu avoimissa tiloissa asetuksesta (EY) N:o 1069/2009 
poiketen, katsotaan lannoitteiksi ja kasvualustoiksi ja että komposti on tulevan asetuksen 
mukaista. Kompostit on katsottava lannoitteiksi ja kasvualustoiksi sellaisen 
valvontajärjestelmän ja validoidun menetelmän perusteella, joilla lämpötilan kohoamista 
voidaan säädellä ja hygieniavaatimukset tarkastaa, jotta tuote voidaan palauttaa takaisin 
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maaperään.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elävät tai kuolleet organismit tai niiden 
osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä 
ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai 
painovoimaan perustuvin menetelmin, 
liuottamalla veteen, vaahdottamalla, 
erottamalla veden avulla, höyrytislauksella 
tai lämmittämällä ainoastaan veden 
poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta 
mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(c) elävät tai kuolleet organismit tai niiden 
osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä 
ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai 
painovoimaan perustuvin menetelmin, 
liuottamalla veteen, vaahdottamalla, 
erottamalla veden avulla, höyrytislauksella 
tai lämmittämällä ainoastaan veden 
poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta 
mitä tahansa menetelmää käyttäen, 
elintarvike- ja rehujäte, joka ei sisällä 
epäpuhtauksia ja joka ei sovellu 
kulutukseen, sekä biopolttoaineina 
käytettyjen istutusten jäte, joka ei sisällä 
epäpuhtauksia, lukuun ottamatta 
seuraavia:

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200640 nojalla
asiakirja-aineistoon, joka sisältää

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200640 nojalla, 
jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai 
liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

40 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 

40 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
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sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista, ja

Poistetaan.

– kaikkien lisäaineiden 
kokonaispitoisuus on enintään 5 
prosenttia panosmateriaalien 
kokonaispainosta; tai

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) käsittelemättömät ja mekaaniset 
käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta 
lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään 
eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen 
(EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

Perustelu

Tällä hetkellä ainesosaluokissa (CMC) 3 ja 5 ei ole panoksista peräisin olevia 
”teollisuuslietteitä”. ”Teollisuuslietettä” ei ole määritetty selkeästi. Monet 
elintarviketeollisuudesta (esim. hedelmien käsittelystä, meijereistä, juuston tuotannosta) 
peräisin olevat lietteet ovat täysin puhtaita orgaanisia materiaaleja ja asianmukaisia ja 
turvallisia panoksia komposti- ja mädäteprosesseihin.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) ainesosaluokkien (CMC) 2, 3, 4, 5, 
6 ja 11 vaatimuksia vastaavat materiaalit.
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Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka käsittelee ainoastaan edellä 1 
kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

– jossa 1 kohdassa tarkoitettujen 
panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt 
tuotantolinjat on selkeästi erotettu 
tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita 
kuin 1 kohdassa tarkoitettuja 
panosmateriaaleja, ja

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 3 – 6 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg 
orgaanista ainesta/h; tai

– Kriteeri: enintään 50 mmol O2/kg 
orgaanista ainesta/h; tai

Perustelu

Ei ole selvää, miksi arvo on tässä eri kuin ainesosaluokassa (CMC) 5, joten ehdotuksessa on 
yhdenmukaistettava arvoiksi 50.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200643 nojalla
asiakirja-aineistoon, joka sisältää

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200643 nojalla, 
jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai 
liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________
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43

Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

43

Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.
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Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista, ja

Poistetaan.

– kaikkien lisäaineiden 
kokonaispitoisuus on enintään 5 
prosenttia panosmateriaalien 
kokonaispainosta; tai

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jätevesiliete, teollisuusliete ja 
ruoppausliete;

– jätevesiliete, teollisuusliete lukuun 
ottamatta e a kohdassa tarkoitettuja ja 
ruoppausliete; sekä

Perustelu

Tällä hetkellä ainesosaluokissa (CMC) 3 ja 5 ei ole panoksista peräisin olevia 
”teollisuuslietteitä”. ”Teollisuuslietettä” ei ole määritetty selkeästi. Monet 
elintarviketeollisuudesta (esim. hedelmien käsittelystä, meijereistä, juuston tuotannosta) 
peräisin olevat lietteet ovat täysin puhtaita orgaanisia materiaaleja ja asianmukaisia ja 
turvallisia panoksia komposti- ja mädäteprosesseihin.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200644 nojalla
asiakirja-aineistoon, joka sisältää

– mädätelisäaine on rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/200644 nojalla, 
jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai 
liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

44 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

44 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys 
täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, 
joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot 
sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) käsittelemättömät ja mekaaniset 
käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta 
lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään 
eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen 
(EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

Perustelu

Tällä hetkellä ainesosaluokissa (CMC) 3 ja 5 ei ole panoksista peräisin olevia 
”teollisuuslietteitä”. ”Teollisuuslietettä” ei ole määritetty selkeästi. Monet 
elintarviketeollisuudesta (esim. hedelmien käsittelystä, meijereistä, juuston tuotannosta) 
peräisin olevat lietteet ovat täysin puhtaita orgaanisia materiaaleja ja asianmukaisia ja 
turvallisia panoksia komposti- ja mädäteprosesseihin.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) materiaalit vastaavat 
ainesosaluokkia (CMC) 2, 3, 4, 5, 6 ja 11.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi



PE599.577v02-00 70/99 AD\1126399FI.docx

FI

Liite I – II osa – CMC 5 – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Anaerobinen mädätys termofiilisillä 
bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 
24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä 
vähintään 20 päivää;

(a) Anaerobinen mädätys termofiilisillä 
bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 
24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä 
vähintään 20 päivää, minkä jälkeen 
analyysi, jossa tarkastetaan, että mädätys 
on tuhonnut patogeenit;

Perustelu

Näin matalassa lämpötilassa ja näin lyhyessä mädätysajassa on mahdollista, että jotkin 
patogeenit jäävät eloon ja sen jälkeen monistuvat viipymäajan jälkeen. On ratkaisevan 
tärkeää, että viipymäajan lopuksi ei ole patogeeneja.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) orujillo eli oliivien jauhamisen 
yhteydessä syntyvä viskoosinen sivutuote, 
joka saadaan käsittelemällä orgaanisella 
liuotinaineseoksella kahden (alperujo) tai 
kolmen (orujo) käsittelyvaiheen jälkeen 
saatava puristejäännös.

Perustelu

Ehdotukseen asetukseksi on sisällytettävä orujillon määritelmä, koska se ei sisälly mihinkään 
edeltävistä kohdista ja koska orgaaninen liuotinaineseos häviää käytännössä kokonaan 
lopputuotteesta.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) kaikki muut materiaalit tai aineet, 
jotka on hyväksytty käytettäväksi 
elintarvikkeissa tai rehuissa.
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Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 6 – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Aineen oltava rekisteröity asetuksen (EY) 
N:o 1907/200647 nojalla asiakirja-
aineistoon, joka sisältää

Aineen on oltava rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/200637 nojalla, jollei sitä 
nimenomaisesti koske jokin kyseisen 
asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai 
liitteessä V säädetyistä 
rekisteröintivelvollisuutta koskevista 
vapautuksista.

__________________ __________________

47 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty aine, tämä edellytys täyttyy, 
jos aine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettu sama aine kuin 
aine, joka on rekisteröity tässä mainitut 
tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

47 Kun kyseessä on Euroopan unionissa 
hyödynnetty aine, tämä edellytys täyttyy, 
jos aine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettu sama aine kuin 
aine, joka on rekisteröity tässä mainitut 
tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos 
kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitetun 
lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Perustelu

On tärkeää, että REACH-asetusta sovelletaan lannoitevalmisteisiin.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 6 – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – II osa – CMC 6 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 
artiklan mukaisen 
kemikaaliturvallisuusraportin, jotka 
kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 6 – 2 kohta – viimeinen lause

Komission teksti Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin 
kyseisen asetuksen liitteessä IV tai 
liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa 
säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta 
koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 7 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää 
mikro-organismeja, mukaan lukien mikro-
organismit, jotka ovat kuolleita tai joiden 
solut ovat tyhjät, sekä niiden 
tuotantoalustojen haitattomia jäämiä, 
joille

Mikro-organismit, mukaan lukien mikro-
organismit, jotka ovat kuolleita tai joiden 
solut ovat tyhjät, sekä niiden 
tuotantoalustojen haitattomat jäämät, 
voidaan katsoa turvallisiksi käytettäväksi 
CE-merkityssä lannoitevalmisteessa, jos 
ne kuuluvat johonkin seuraavista 
kolmesta tapauksesta:

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 7 – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ei ole tehty muita käsittelyjä kuin (a) ne ovat jokin seuraavista mikro-
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kuivaaminen tai pakastekuivaaminen ja 
jotka

organismeista:

– Azotobacter spp.

– Mycorrhizal fungi

– Rhizobia

– Azospirillum spp.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

– on esitetty jäljempänä olevassa 
taulukossa:

(b) jos niihin sovelletaan 
asianmukaisia tietosuojaa ja tietojen 
käyttölupaa koskevia vaatimuksia, kaikki 
mikro-organismit (tai mikro-organismien 
ryhmät), joilla jokin seuraavista 
käyttötarkoituksista on sallittu:

Azotobacter spp. – liittäminen ”elintarvikkeeseen” 
sellaisena kuin se on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 2 artiklassa, tai sitä 
voidaan käyttää kyseisen elintarvikkeen 
prosessoinnissa, mukaan lukien viljelyt, 
joiden katsotaan olevan ”perinteisiä 
elintarvikeainesosia” asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 merkityksessä;

Mycorrhizal fungi – käyttö elintarvikelisäaineena, mikä 
osoitetaan liitämisellä Euroopan unionin 
rehulisäaineiden rekisteriin asetuksen 
(EY) N:o 1831/2003 mukaisesti;

Rhizobium spp. – käyttö kasvinsuojelun tehoaineena 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 
tai biosidinä asetuksen (EU) 
N:o 528/2012 mukaisesti;

Azospirillum spp. (c) kaikki mikro-organismit (tai 
mikro-organismien ryhmät), jotka on 
arvioitu käyttöturvallisiksi 
biostimulantteina käyttämällä 
asiaankuuluvia yhteisiä eritelmiä tai 
yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 
hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1025/2012 
mukaisesti; kyseisessä asetuksessa 
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eritellään hyväksyttävät kynnysrajat ja 
analyyttiset menetelmät 
turvallisuusperusteita varten, mukaan 
lukien tämän asetuksen 42 artiklassa 
esitetyt.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – CMC 8 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I 
esitetyssä toimintoperusteisessa 
tuoteluokassa 5(A)(I) tarkoitetun 
nitrifikaatioinhibiittorin, jos vähintään 50 
% lannoitevalmisteen 
kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu 
typen (N) ammonium- (NH4+) ja 
ureamuodoista (CH4N2O).

3. CE-merkitty lannoitevalmiste voi 
sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I 
esitetyssä toimintoperusteisessa 
tuoteluokassa 5(A)(I) tarkoitetun 
nitrifikaatioinhibiittorin, jos vähintään 50 
% lannoitevalmisteen 
kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu 
typen (N) ammonium- (NH4+) tai 
ammonium- (NH4+) ja ureamuodoista 
(CH4N2O).

Perustelu

On tärkeää selventää, että N-sisältö voidaan täyttää joko ammoniumilla yksin tai 
ammoniumilla ja urealla yhdessä.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) parantaa maaperää biohajoavana 
katekalvona, joka täyttää ainesosaluokan 
(CMC) 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b b) parantaa CE-merkittyjen 
lannoitevalmisteiden vakautta.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavia kriteerejä on 
noudatettava ... päivästä ...kuuta ... 
[Publications office, please insert the date 
occurring three years after the date of 
application of this Regulation]: 
Polymeerin on hajottava fyysisesti tai 
kemiallisesti siten, että suurin osa 
syntyneestä kompostista hajoaa lopulta 
hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja 
vedeksi. Vähintään 90 % orgaanisesta 
hiilestä on jäljempänä a–c alakohdassa 
tarkoitetussa biohajoavuuskokeessa 
muunnuttava hiilidioksidiksi (CO2) 
enintään 24 kuukaudessa.

2. Komissio antaa ... päivästä ... kuuta 
... [Publications office, please insert the 
date occurring five years after the date of 
application of this Regulation] alkaen 
tämän asetuksen 42 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan seuraavat vaatimukset:

(a) Koe on tehtävä lämpötilassa 25 °C 
± 2 °C.

(a) Polymeerin biohajoavuutta 
koskeva normi, jossa määritetään aika, 
jonka kuluessa vähintään 90 prosenttia 
orgaanisesta hiilestä, absoluuttisesti tai 
suhteellisesti verrattuna 
vertailumateriaaliin, on muuntunut 
hiilidioksidiksi (CO2) polymeerin 
ilmoitetun vapauttamisajan päätyttyä, ja

(b) Koe on tehtävä noudattaen 
menetelmää maaperän muovimateriaalien 
lopullisen aerobisen biohajoavuuden 
määrittämiseksi mittaamalla 
hapenkulutus ja muodostuneen 
hiilidioksidin määrä.

(b) Biohajoavuutta koskeva koe, joka 
täyttää seuraavat vaatimukset: polymeeri 
voi hajota fyysisesti tai biologisesti siten, 
että suurin osa siitä hajoaa lopulta 
hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja 
vedeksi.

(c) Kokeessa on käytettävä 
vertailumateriaalina mikrokiteistä 
selluloosajauhetta, joka on 
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samankokoista kuin testimateriaali.

(d) Testimateriaalia ei saa ennen 
koetta altistaa sellaisiin olosuhteisiin tai 
menettelyihin, jotka on tarkoitettu kalvon 
hajoamisen nopeuttamiseksi, esimerkiksi 
altistus lämmölle tai valolle.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Biohajoavien katekalvojen on 
täytettävä seuraava kriteeri: Polymeerin 
on hajottava fyysisesti tai kemiallisesti 
siten, että syntynyt komposti hajoaa 
lopulta hiilidioksidiksi (CO2), 
biomassaksi ja vedeksi. Vähintään 
90 prosentin, absoluuttisesti tai suhteessa 
vertailumateriaaliin, on muunnuttava 
hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja 
vedeksi enintään 24 kuukaudessa 
biohajoavuuskokeessa polymeerin 
biohajoavuutta maaperään koskevien 
eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. CE-merkitty valmiste, joka sisältää 
muita polymeerejä kuin 
ravinnepolymeerejä, vapautetaan 1, 2 ja 3 
kohdassa asetetuista vaatimuksista sillä 
edellytyksellä, että polymeerejä käytetään 
ainoastaan lannoitevalmisteen 
sideaineina eivätkä ne ole kosketuksissa 
maaperän kanssa. 
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – CMC 10 – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Koska tuotetta on tarkoitus lisätä 
maaperään ja vapauttaa ympäristöön, 
näitä kriteerejä sovelletaan tuotteen 
kaikkiin materiaaleihin.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
Liite III – I osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus kaikista aineosista, joita on 
yli 5 prosenttia tuotteen painosta 
alenevassa suuruusjärjestyksessä 
kuivapainon mukaan, mukaan lukien 
maininta liitteessä II tarkoitetusta 
asianomaisesta ainesosaluokasta (CMC).

e) kuvaus kaikista aineosista, joita on 
yli 1 prosentti tuotteen painosta alenevassa 
suuruusjärjestyksessä kuivapainon mukaan, 
mukaan lukien maininta liitteessä II 
tarkoitetusta asianomaisesta 
ainesosaluokasta (CMC) ja mukaan lukien 
sisältö prosenttiosuutena kuiva-aineesta.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos CE-merkittyä 
lannoitevalmistetta voidaan käyttää 
luonnonmukaisessa maataloudessa 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti, 
siinä on oltava seuraava merkintä: 
”Sallittu luonnonmukaisessa viljelyssä 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti.”

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, 
jotka eivät sovellu luonnonmukaiseen 
maatalouteen asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 mukaisesti ja joiden 
kauppanimi muistuttaa kyseisen 
asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuja 
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käsitteistä ja voi siten johtaa 
loppukäyttäjää harhaan sen käytöstä 
luonnonmukaisessa maataloudessa, 
merkinnässä on oltava lause ”ei sallittu 
luonnonmukaisessa viljelyssä asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 mukaisesti”.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Missään tuotteessa ei voida esittää 
muuhun toimintoperusteiseen 
tuoteluokkaan liittyviä väittämiä 
täyttämättä kyseisen täydentävän 
toimintoperusteisen tuoteluokan kaikkia 
vaatimuksia, eikä myöskään suoria tai 
välillisiä väittämiä 
kasvinsuojeluvaikutuksista sallita.

Perustelu

Tällä lisäyksellä vahvistetaan rajaa kasvinsuojeluasetuksen kanssa ja lujitetaan myös rajoja 
toimintoperusteisten tuoteluokkien välillä, mikä auttaa ehkäisemään kaikkien tämän
asetuksen tai asetuksen (EY) 1107/2009 vaatimusten kiertämistä.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus 
on ilmoitettava massaprosentteina 
ammoniakkityppenä (NH4+) ja 
ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen 
kokonaismäärästä.

(b) Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus 
on ilmoitettava massaprosentteina 
ammoniakkityppenä (NH4+) tai 
ammoniakkityppenä (NH4+) ja 
ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen 
kokonaismäärästä.

Perustelu

On tärkeää selventää, että typpisisältö voidaan täyttää joko ammoniumilla yksin tai 
ammoniumilla ja urealla yhdessä.
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Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – d alakohta – 12 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jauhemainen tai pelletin 
muotoinen.

Perustelu

Viljelijälle tärkeä indikaattori lannoitteen käytön ajan ja menetelmän mukauttamiseksi.

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– kokonaisfosforipentoksidi (P2O5); – neutraaliin ammoniumsitraattiin 
ja veteen liukoinen fosforipentoksidi
(P2O5);

Perustelu

Näin voidaan tarjota viljelijöille paremmin tietoa: kokonaismäärä ei ole käyttökelpoinen 
maataloustuotannollisesta näkökulmasta erityisesti, kun pH on korkea tai neutraali ja sadetta 
vähän. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – d alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– silloin kun esiintyy pehmeää 
jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon
liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

– vain mineraalihappoihin liukoinen 
fosforipentoksidi (P205);

Perustelu

Näin voidaan tarjota viljelijöille paremmin tietoa asetuksen 2003/2003 mukaisesti. Ei 
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välittömästi käytettävissä, käytettävissä vain, kun maaperän pH-arvo on erittäin matala ja 
sadetta on paljon.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilmoitettava 
kokonaistyppipitoisuus annetaan 
ammoniumtypen, nitraattitypen, 
ureatypen, metyleeniurean typen, 
isobutylideenidiurean typen, 
krotonylideenidiurean typen ja 
syanamiditypen summana.

Perustelu

Komissio ehdottaa, että ilmoitettava kokonaisravinnepitoisuus sisältää lähtökohtaisesti kaikki 
ravinnemuodot ja jopa ne ravinnemuodot, jotka eivät ole kasvien saatavilla. Ainoastaan 
kasvien saatavilla olevat ravinteet pitäisi ilmoittaa ja merkitä, koska muut typpi- ja 
fosforimuodot eivät osoitetusti edistä kasvinravitsemusta. Muutoin viljelijät eivät saisi 
kasveilleen ravinnemäärää, jota heidän odotetaan käyttävän ehdotuksen mukaan, jolloin 
heitä johdettaisiin harhaan kokonaisravinnesisällön ilmoituksella.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kokonaisfosforipentoksidi (P2O5); – neutraaliin ammoniumsitraattiin
ja veteen liukoinen fosforipentoksidi
(P2O5);

Perustelu

Näin voidaan tarjota viljelijöille paremmin tietoa: kokonaismäärä ei ole käyttökelpoinen 
maataloustuotannollisesta näkökulmasta erityisesti, kun pH on korkea tai neutraali ja sadetta 
vähän. Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva osuus on kasvien käytettävissä oleva osuus.

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– silloin kun esiintyy pehmeää 
jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon
liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

– vain mineraalihappoihin liukoinen 
fosforipentoksidi (P205);

Perustelu

Näin voidaan tarjota viljelijöille paremmin tietoa asetuksen 2003/2003 mukaisesti. Ei 
välittömästi käytettävissä, käytettävissä vain, kun maaperän pH-arvo on erittäin matala ja 
sadetta on paljon.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I)(a) – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. CE-merkityissä valmisteissa, joissa 
polymeerejä käytetään ainoastaan 
sideaineina, on oltava seuraava merkintä: 
”Lannoitevalmisteen ei ole tarkoitettu 
olevan kosketuksissa maaperän kanssa.”

Tarkistus 177

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – PFC 1(Ca) (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1 (C a): Vähähiilinen lannoite

1. Seuraavat pääravinteita koskevat tiedot ovat pakollisia:

a. Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä 
järjestyksessä N-P-K; 

b. ilmoitettavat ravinteet magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na) 
kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Mg-Ca-S-Na; 

c. luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) 
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kokonaispitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), 
kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;

d. seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus prosentteina lannoitteen massasta 
seuraavassa järjestyksessä; 

kokonaistyppi (N) 

– orgaanisen typen (N) vähimmäismäärä, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen 
aineksen alkuperästä;

– typpi (N) nitraattityppenä; 

– typpi (N) ammoniumtyppenä;

– typpi (N) ureatyppenä;

Kokonais-fosforipentoksidi (P2O) vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5); 5);

– neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

– silloin kun esiintyy pehmeää jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen 
fosforipentoksidi (P2O5); 

kokonaiskaliumoksidi (K2O);

– vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O); 

magnesiumoksidi (MgO), kalsiumoksidi (CaO), rikkitrioksidi (SO3) ja 
natriumoksidi (Na2O), ilmaistuna 

– ainoastaan vesiliukoisen ainesosan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat 
täysin vesiliukoisia,

– kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen ainesosan pitoisuutena silloin kun kyseisten 
ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden 
kokonaispitoisuudesta; 

– muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.

e. silloin kun esiintyy ureaa (CH4N2O), tiedot mahdollisesta vaikutuksesta ilman 
laatuun kun lannoitteita käytettäessä vapautuu ammoniakkia, ja kehotus käyttäjille 
asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

2. Seuraavat muut tiedot on ilmoitettava prosentteina CE-merkityn 
lannoitevalmisteen massasta:

– orgaanisen hiilen (C) pitoisuus; ja 

– kuiva-ainepitoisuus. 

3. Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta 
(Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) esiintyy vähintään seuraavassa 
taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna pitoisuutena, se/ne 

– on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen 
tarkoituksellisesti, ja 

– se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa: 
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Hivenravinne Prosenttia massasta

Boori (B) 0,01

Koboltti (Co) 0,002

Kupari (Cu) 0,002

Mangaani (Mn) 0,01

Molybdeeni (Mo) 0,001

Sinkki 0,002

Ne on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat 
pakollisia: 

a. ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa 
järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), 
molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;

b. Prosenttiosuutena lannoitteen massasta ilmoitettava hivenravinteiden 
kokonaispitoisuus

– ainoastaan vesiliukoisen ainesosan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat 
täysin vesiliukoisia,

– kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen ainesosan pitoisuutena silloin kun kyseisten 
ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden 
kokonaispitoisuudesta; ja 

– muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena. 

c. Kun ilmoitettava hivenravinne on kelatoitu yhdellä tai useammalla 
kelaatinmuodostajalla, hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava 
ilmaisu:

– ”kelatoitu ...lla/llä” (kelaatinmuodostajan nimi tai lyhenne) sekä kelatoidun 
hivenravinteen määrä prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta;

d. Kun CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää yhtä tai useampaa hivenravinnetta, joka 
on kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla: 

– hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu: 
”kompleksoitu ...lla/llä” sekä kompleksoidun hivenravinteen määrä prosentteina CE-
merkityn lannoitevalmisteen massasta; ja 

– kompleksinmuodostajan nimi tai lyhenne.

e. Seuraava maininta: ”Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaista 
käyttömäärää ei saa ylittää.” 

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – PFC 3 – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– typen kokonaispitoisuus (N); Poistetaan.

Perustelu

Maanparannusaineiden ainoa tarkoitus on parantaa maaperän fyysistä ja kemiallista 
rakennetta eikä vapauttaa ravinteita. Mahdollisuus ilmoittaa ravinnesisältö voisi kannustaa 
näiden valmisteiden epäasianmukaiseen käyttöön.

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – PFC 3 – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– fosforipentoksidin (P2O5) 
kokonaispitoisuus;

Poistetaan.

Perustelu

Maanparannusaineiden ainoa tarkoitus on parantaa maaperän fyysistä ja kemiallista 
rakennetta eikä vapauttaa ravinteita. Mahdollisuus ilmoittaa ravinnesisältö voisi johtaa 
näiden valmisteiden epäasianmukaiseen käyttöön.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – PFC 3 – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaliumoksidin (K2O) 
kokonaispitoisuus;

Poistetaan.

Perustelu

Maanparannusaineiden ainoa tarkoitus on parantaa maaperän fyysistä ja kemiallista 
rakennetta eikä vapauttaa ravinteita. Mahdollisuus ilmoittaa ravinnesisältö voisi kannustaa 
näiden valmisteiden epäasianmukaiseen käyttöön.
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Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – PFC 6 – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) käyttömäärä, -ajankohta (kasvin 
kehitysvaihe) ja -tiheys;

(e) käyttömäärä, -ajankohta (kasvin 
kehitysvaihe), -paikka ja -tiheys
(biostimulanttiväitteet oikeaksi todistavien 
empiiristen näyttöjen mukaisesti);

Perustelu

Tällä sanamuodolla estettäisiin yrityksiä muokkaamasta merkinnän tuoteparametreja muiden 
kuin biostimulanttivaikutusten edistämiseksi käytössä.

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – PFC 6 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ilmoitus siitä, että valmiste ei ole 
kasvinsuojeluvalmiste;

Perustelu

Kasvibiostimulanttiin on merkittävä selkeästi, että se ei ole kasvinsuojeluvalmiste.

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(A) – taulukko 1

Komission teksti

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(A): ORGAANINEN LANNOITE

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden 
ilmoitettavien parametrien sallitut 
poikkeamat

Orgaaninen hiili (C) ± 20 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,0 
prosenttiyksikköä
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Kuiva-ainepitoisuus ± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena 
arvona

Kokonaistyppi (N) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin, kalsiumoksidin 
rikkitrioksidin ja natriumoksidin 
kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 1,5 
prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,5 
prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,0 
prosenttiyksikköä

Määrä – 5 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta

Tarkistus

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(A): ORGAANINEN LANNOITE

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden 
ilmoitettavien parametrien sallitut 
poikkeamat

Orgaaninen hiili (C) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,0 
prosenttiyksikköä
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Kuiva-ainepitoisuus ± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena 
arvona

Kokonaistyppi (N) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 1,0 
prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin, kalsiumoksidin 
rikkitrioksidin ja natriumoksidin 
kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 1,5 
prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,5 
prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se 
on absoluuttisena arvona enintään 2,0 
prosenttiyksikköä

Määrä - 5 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta

Perustelu

Komission ehdotuksella ei taata viljelijöille myytävien valmisteiden täydellistä tehokkuutta. 
Tuotantoprosessien huomioon ottamiseksi tarvitaan kuitenkin kohtuullista joustavuutta.

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(B) – taulukko 1 – rivi 3 – sarake 1
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Komission teksti Tarkistus

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 2 
prosenttiyksikköä

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 2 
prosenttiyksikköä

P205-vaihteluvälit viittaavat neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoiseen 
fosforipentoksidiin (P2O5).

Perustelu

Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva fosforipentoksidi on kasvien käytettävissä oleva 
osuus.

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(B) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Orgaaninen hiili: 20%:n suhteellinen 
poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin 
niin, että se on absoluuttisena arvona 
enintään 2,0 prosenttiyksikköä 

Orgaaninen hiili: 15 %:n suhteellinen 
poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin 
niin, että se on absoluuttisena arvona 
enintään 2,0 prosenttiyksikköä 

Perustelu

Komission ehdotuksella ei taata viljelijöille myytävien valmisteiden täydellistä tehokkuutta. 
Tuotantoprosessien huomioon ottamiseksi tarvitaan kuitenkin kohtuullista joustavuutta.

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(B) – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Orgaaninen typpi: ± 50%:n suhteellinen 
poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin 
niin, että se on absoluuttisena arvona 
enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi: 15 %:n suhteellinen 
poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin 
niin, että se on absoluuttisena arvona 
enintään 1,0 prosenttiyksikköä
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Perustelu

Komission ehdotuksella ei taata viljelijöille myytävien valmisteiden täydellistä tehokkuutta. 
Tuotantoprosessien huomioon ottamiseksi tarvitaan kuitenkin kohtuullista joustavuutta.

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(C)(I) – taulukko 1

Komission teksti

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(C)(I): Epäorgaaninen pääravinnelannoite

Ilmoitettujen pääravinnemuotojen sallitut poikkeamat

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % ravinnemuotojen 
ilmoitetusta arvosta 
kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona 
enintään 2 
prosenttiyksikköä

± 25 % kyseisten ravinteiden 
ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, 
että se on absoluuttisena arvona 
enintään 1,5 prosenttiyksikköä

± 25 % 
ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin 
niin, että se on 
absoluuttisena 
arvona enintään 
0,9 
prosenttiyksikköä

Raekokojakauma: ± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän 
materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Määrä: ± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Tarkistus

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(C)(I): Epäorgaaninen pääravinnelannoite

Ilmoitettujen pääravinnemuotojen sallitut poikkeamat

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % ravinnemuotojen 
ilmoitetusta arvosta 
kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona 
enintään 2 
prosenttiyksikköä
kustakin ravinteesta 
erikseen ja ravinteiden 
summasta

-50% ja +100 % kyseisten 
ravinteiden ilmoitetusta arvosta 
kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 2 ja 
+4 prosenttiyksikköä

± 25 % 
ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin 
niin, että se on 
absoluuttisena 
arvona enintään 
0,9 
prosenttiyksikköä

Edellä olevia vaihteluvälin arvoja sovelletaan myös N-muotoihin ja liukoisuuksiin.

Raekokojakauma: ± 20 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän 
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materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Määrä: ± 3 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Perustelu

Vaihteluvälejä on muokattava ongelmien välttämiseksi markkinoilla. Ensisijaisten ravinteiden 
osalta olisi selvennettävä, että raja on yhteenlaskettu (ei 2 % kultakin). Ehdotuksen mukaan 
NPK:ta tuotettaessa +/-6 %:n vaihtelu kokonaisravinnepitoisuudessa on mahdollinen; se on 
liian korkea. Toissijaisissa ravinteissa tarvitaan suurempia vaihteluvälejä, koska niitä 
lisätään usein täyteaineiksi. Vaihteluvälin arvoja sovelletaan myös N-muotoihin ja 
liukoisuuksiin. Raekokojakaumalle ehdotettu vaihteluväli on liian tiukka. Kyseinen ± 5 %:n 
suhteellinen poikkeama määrän ilmoitetusta arvosta on liian korkea.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(C)(I) – taulukko 1 – rivi 3 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 2 
prosenttiyksikköä

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta 
arvosta kuitenkin niin, että se on 
absoluuttisena arvona enintään 2 
prosenttiyksikköä

P205-vaihteluvälit viittaavat neutraaliin 
ammoniumsitraattiin ja veteen liukoiseen 
fosforipentoksidiin (P2O5).

Perustelu

Ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva fosforipentoksidi on kasvien käytettävissä oleva 
osuus.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Raekokojakauma: ± 10 %:n suhteellinen 
poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan 
läpäisevän materiaalin ilmoitettuun 
prosenttiosuuteen

Raekokojakauma: ± 20 %:n suhteellinen 
poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan 
läpäisevän materiaalin ilmoitettuun 
prosenttiosuuteen
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Perustelu

Tuotantoprosessien vuoksi tarvitaan enemmän joustavuutta.

Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 3 – taulukko 1 – rivi 2 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

± 0,7 valmistuksen aikana ± 0,7 valmistuksen aikana

± 1,0 koko jakeluketjun ajan ± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Perustelu

Tuemme komission ehdotusta siitä, että sekä valmistusta että jakelua varten pitäisi asettaa 
vaihteluvälin rajat, jotta viljelijä voi olla varma maanparannusaineen laadusta. Euroopan 
komission jakelua varten ehdottamat vaihteluvälin tasot ovat kuitenkin liian löysiä, ja niitä 
pitäisi pienentää viljelijän suojelemiseksi.

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 3 – taulukko 1 – rivi 8 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

-25%:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

-15 %:n suhteellinen poikkeama 
ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

Perustelu

Tuemme komission ehdotusta siitä, että sekä valmistusta että jakelua varten pitäisi asettaa 
vaihteluvälin rajat, jotta viljelijä voi olla varma maanparannusaineen laadusta. Euroopan 
komission jakelua varten ehdottamat vaihteluvälin tasot ovat kuitenkin liian löysiä, ja niitä 
pitäisi pienentää viljelijän suojelemiseksi.

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 osa – PFC 4 – taulukko 1
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Komission teksti

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 4: KASVUALUSTA

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut 
ilmoitetut laatukriteerit 

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

pH ± 0,7 valmistuksen aikana

± 1,0 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³) -5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

-25 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden 
materiaalien osalta, joiden partikkelikoko 
on suurempi kuin 60 mm

-5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

-25 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys 
esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

-5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

-25%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 75%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 75%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 75%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan
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Tarkistus

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 4: KASVUALUSTA

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut 
ilmoitetut laatukriteerit 

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

pH ± 0,7 valmistuksen aikana

± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³) -5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 15%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden 
materiaalien osalta, joiden partikkelikoko 
on suurempi kuin 60 mm

-5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 15 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys 
esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

-5%:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 15%:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama 
valmistuksen aikana

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko 
jakeluketjun ajan
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Perustelu

Tuemme komission ehdotusta siitä, että sekä valmistusta että jakelua varten pitäisi asettaa 
vaihteluvälin rajat, jotta viljelijä voi olla varma maanparannusaineen laadusta. Euroopan 
komission jakelua varten ehdottamat vaihteluvälin tasot ovat kuitenkin liian löysiä, ja niitä 
pitäisi pienentää viljelijän suojelemiseksi.

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 osa – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Käsittelemättömät tai mekaanisesti 
käsitellyt kasvit, kasvien osat ja 
kasviuutteet on eritelty ainesosaluokassa 
(CMC) 2

Perustelu

Moduulissa A pitäisi hyväksyä myös sellaisten ainesosaluokan 2 tuotteiden käyttö, jotka ovat 
kasvualustan muodostavia osia. Growing Media Europe katsoo, että on erittäin 
epäjohdonmukaista sallia ainesosaluokka 4 ”mädätteet” ja 6 ”elintarviketeollisuuden 
sivutuotteet” ja jättää ulkopuolelle ja itsesertifioitaviksi puukuitujen kaltaiset materiaalit.
Kasvualustamateriaalit saatetaan useimmissa jäsenvaltioissa markkinoille itsesertifioinnin 
kautta. Lisähyväksyntäprosessin mukaan ottaminen lisää rasitusta alalla, joka koostuu 
pääasiassa pk-yrityksistä.

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – II osa – moduuli B – 3.2 kohta – c alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

4.2. Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se yhdessä teknisten asiakirjojen 
kanssa kansallisten viranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste 
on saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä CE-merkitty lannoitevalmiste, 

4.2. Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se yhdessä teknisten asiakirjojen 
kanssa kansallisten viranomaisten 
saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, 
kun CE-merkitty lannoitevalmiste on 
saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä CE-merkitty lannoitevalmiste, 
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jota varten se on laadittu. jota varten se on laadittu.

Perustelu

Ehdotettu teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitämisen aika on 
liian pitkä. Sitä olisi verovaatimusten mukaisesti järkevää lyhentää viiteen vuoteen.

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – II osa – moduuli B – 3.2 kohta – c alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– testiraportit, ja – testiraportit, mukaan lukien 
maataloustuotannollista tehokkuutta 
koskevat tutkimukset, ja

Perustelu

Uusien valmisteiden maataloustuotannollinen tehokkuus olisi taattava. Asetuksen 2003/2003 
valmisteet ovat jo osoittaneet maataloustuotannollisen tehokkuutensa.

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – II osa – moduuli B – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajan on pidettävä 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, 
sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä 
asiakirjoista kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste 
on saatettu markkinoille.

9. Valmistajan on pidettävä 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, 
sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä 
asiakirjoista viiden vuoden ajan sen 
jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste 
on saatettu markkinoille.

Perustelu

Ehdotettu aika on liian pitkä. Sen pitäisi olla yhdenmukainen verovaatimusten kanssa.

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli B – 3.2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3.2 Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se kansallisten viranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste 
on saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä CE-merkityn 
lannoitevalmisteen erä, jota varten se on 
laadittu.

3.2 Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se kansallisten viranomaisten 
saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, 
kun CE-merkitty lannoitevalmiste on 
saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä CE-merkityn 
lannoitevalmisteen erä, jota varten se on 
laadittu.

Perustelu

Ehdotettu aika on liian pitkä. Sen pitäisi olla yhdenmukainen verovaatimusten kanssa.

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rakenne- ja valmistuspiirustukset 
sekä kaaviot, mukaan lukien 
tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus ja 
kaavakuva, johon on merkitty selkeästi 
jokainen käsittely, varastointiastia ja alue;

(b) tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus 
ja kaavakuva;

Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajan on pidettävä tekniset 
asiakirjat asianomaisten kansallisten 
viranomaisten saatavilla kymmenen
vuoden ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty 
lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.

3. Valmistajan on pidettävä tekniset 
asiakirjat asianomaisten kansallisten 
viranomaisten saatavilla viiden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty 
lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.
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Perustelu

Ehdotettu aika on liian pitkä. Sen pitäisi olla yhdenmukainen verovaatimusten kanssa.

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 7 kohta – 7.2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.2.1 Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se kansallisten viranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste 
on saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä tuote-erä, jota varten se on 
laadittu.

7.2.1 Valmistajan on laadittava 
kirjallinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin 
CE-merkityn lannoitevalmisteen erälle ja 
pidettävä se kansallisten viranomaisten 
saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, 
kun CE-merkitty lannoitevalmiste on 
saatettu markkinoille. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä tuote-erä, jota varten se on 
laadittu.

Perustelu

Ehdotettu aika on liian pitkä. Sen pitäisi olla yhdenmukainen verovaatimusten kanssa.

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajan on pidettävä 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
vähintään kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille:

8. Valmistajan on pidettävä 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, 
kun tuote on saatettu markkinoille:

Perustelu

Ehdotettu aika on liian pitkä. Sen pitäisi olla yhdenmukainen verovaatimusten kanssa.
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