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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja kiidab heaks väetisemääruse läbivaatamisel püstitatud eesmärgid, millega 
soovitakse saavutada suuremat ressursitõhusust ja ühtlustamist, vähendada sõltuvust 
importimisest ja stimuleerida väetiste tootmist ELis, kuid tõstab esile määruse eeldatava 
laiema mõjuga seotud puudused. Tugeva teadusliku aluseta kavandatud eeskirjad võivad 
ohustada Euroopa tootjaid ning ELi kaubanduspartnerid võivad need vaidlustada. Ettepanek 
võib samuti olla vastuolus parema õigusloome põhimõttega, mis kohustab kavandama ELi 
poliitikat ja õigusakte nii, et saavutada nende eesmärgid kõige tõhusamal ja tulemuslikumal 
viisil.

Rahvusvahelise kaubanduse kontekst

Euroopa Liit sõltub peaaegu täielikult fosfaatmaagi importimisest. Väetisemääruse 
läbivaatamise ettepanek, mille komisjon võttis vastu 2016. aasta märtsis, mõjutab 
rahvusvahelist kaubandust suurel määral. Esiteks võib kavandatav ebareaalne kaadmiumi 
piirnorm tuua kaasa ulatuslikke häireid mitmete fosfaatmaaki tootvate riikidega toimuvas 
kaubanduses ning tekitada tõsiseid küsimusi seoses WTO nõuetest kinnipidamisega.
Kui need praegusel kujul vastu võtta, piiraksid läbivaadatud eeskirjad tõsiselt mitmete 
arengumaade ekspordivooge. Enamik fosfaatmaaki ELi eksportivaid riike ei suudaks 
komisjoni kavandatud piirnorme täita. Kavandatud piirnormid võivad tõsta pingeid 
kahepoolsetes kaubandussuhetes ja tuua kaasa WTO vaidluste lahendamise menetlusi. Lisaks 
võivad need süvendada CE-märgisega väetiste tootmises kasutatava fosfaatmaagi puudust, 
mis kahjustaks ELi fosfaatväetiste tootjaid, kes sõltuvad täielikult imporditavast maagist.
Sellises olukorras soovitab arvamuse koostaja võtta kasutusele ajutisi erandeid lubavad 
lisameetmed, mis võimaldaksid tööstusel muutuva õiguskeskkonnaga kohaneda. Teaduslikult 
põhjendatud keskmise kaadmiumi piirnormiga 80 mg Cd/kg fosfaatmaagis tagataks WTO 
nõuete täitmine, vähendades seejuures kaubanduspingeid. 

Järeldused

Ajakohastatud eeskirjad ei tohi õõnestada ELi ettevõtete pingutusi lõpetada impordisõltuvus, 
mitmekesistada rahvusvahelistel turgudel nende tarneallikaid ning vältida sõltuvust mõnest 
hinda moonutavast toorainete impordiallikast. Lisaks ei tohi need õõnestada ELi 
lõunanaabruse riike käsitlevate poliitikasuundade sidusust.
Arvamuse koostaja avaldab kahetsust, et komisjon ei ole piisavalt tegelenud murega, et 
kavandatavad meetmed võivad rahvusvahelises toorainekaubanduses kaubandusstruktuure 
tõsiselt moonutada. Arvamuse koostaja leiab, et usaldusväärse teadusliku aluseta kehtestatud 
kaadmiumi piirnormid võivad kaubanduspartnerite silmis ELi usaldusväärsust tõsiselt 
kahjustada, õõnestada toorainete hankimist, juhtida kõrvale rahvusvahelise kaubanduse 
voogusid ning mõjutada pöördumatult ELi tööstust.

Nimelt võivad toorainevarud monopoliseerinud kolmandad riigid proovida oma eelisolukorda 
ja määrusega sätestatud piirnorme ära kasutada, et piirata veelgi toorainete pakkumist ja 
suurendada oma turuosa valmis väetisetoodete turul, muutes ELi sõltuvaks valmisväetistest, 
mis omakorda mõjutab toiduohutust.
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Seetõttu peaks komisjon tegelema põhjalikumalt kavandatud meetmete järelevalve, 
aruandluse ja negatiivsete turu- ja kaubandusmõjudega, et säilitada toorainete stabiilne ja 
taskukohane kättesaadavus, tagades tõhusa konkurentsi ja ELi väetisetööstuse 
konkurentsivõime. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata moonutustele, näiteks kahekordsele 
hinnakujundusele, reguleeritud omamaistele hindadele, ekspordipiirangutele, 
ekspordimaksudele ning monopoolsetele või oligopoolsetele struktuuridele kolmandate 
riikide toorainetööstuses. Fosfaatmaagi maardlate arv maailmas on piiratud ja ELi tootjatel 
puudub neist paljudele ligipääs. Arvamuse koostaja soovib, et komisjon kasutaks talle 
kättesaadavaid vahendeid toorainetarnete sujuvuse suurendamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 a) Tuleb hinnata ja leevendada 
käesoleva määruse võimalikku negatiivset 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju 
sellistele Euroopa naabruses asuvatele 
riikidele ja arengumaadele, mis sõltuvad 
suurel määral fosfaatmaagi ja väetise 
ekspordist. Komisjon peaks võtma 
vajalikke meetmeid ringlussevõtu ning 
tööstuslikus mastaabis kaadmiumi 
kõrvaldamise tehnoloogiate ja protsesside 
edendamiseks, et lihtsustada CE-märgise 
tingimuste täitmist. Samuti tuleks 
pakkuda rahastamisvõimalusi kaadmiumi 
kõrvaldamise protsesside 
kasutuselevõtmiseks, eelkõige 
teadusuuringute programmi „Horisont 
2020“ ja Euroopa Investeerimispanga 
väliste rahastamisprojektide kaudu.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 b) Kuna Euroopa Liit on 
fosfaatmaagi impordist väga sõltuv, on 
komisjon selle liigitanud kriitilise 
tähtsusega tooraineks. Seetõttu tuleb 
jälgida, kuidas mõjutab käesolev määrus 
üldisemalt toorainevarudele juurdepääsu 
ja konkreetsemalt fosfaatmaagi 
kättesaadavust ning mõlemal juhul ka 
hindu. Pärast sellist hindamist peaks 
komisjon negatiivse mõju korral võtma 
meetmeid, mida ta peab kaubandushäirete 
leevendamiseks asjakohaseks.

Selgitus

Fosfaatmaak liigitati kriitilise tähtsusega tooraineks, sest ühelt poolt on see ELi jaoks 
majanduslikult väga tähtis ja teisalt on selle kättesaadavusega seotud suured riskid. Pärast 
määruse jõustumist peaks EL jälgima määruse mõju fosfaatmaagile juurdepääsule, selle 
kättesaadavusele ja hindadele. Lisaks peaks komisjon võtma meetmeid kaubandushäirete 
leevendamiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a

Järelevalve, aruandlus ja abi

Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] ja 
edaspidi iga viie aasta järel esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, mis hõlmab 
käesoleva määruse mõju 

– tooraine varustuskindlusele, 
fosfaatmaagi kättesaadavusele, hindadele 
ning liidu ettevõtjatele ja eelkõige 
VKEdele, ning 
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– selliste Euroopa naabruses asuvate 
riikide ja arengumaade majandusele, mis 
sõltuvad suurel määral fosfaatmaagi ja 
väetise ekspordist. Aruanne peab 
sisaldama teavet kaadmiumi kõrvaldamise
protsesside arengu ja fosfaadiimpordi 
suundumuste kohta.

Komisjon võtab asjakohaseid meetmeid 
liidu ettevõtjate ja eelkõige VKEde 
abistamiseks käesoleva määruse nõuetega 
kohandumisel, sealhulgas parandades 
juurdepääsu ELi teadusuuringute 
rahastamise võimalustele.

Võimaliku negatiivse mõju 
leevendamiseks ja CE-märgise tingimuste 
täitmise lihtsustamiseks annab komisjon 
Euroopa naabruses asuvatele riikidele ja 
arengumaadele tehnilist ja finantsabi, 
muu hulgas ringlussevõtu ning 
tööstuslikus mastaabis kaadmiumi 
kõrvaldamise tehnoloogiate ja protsesside 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – PFC 7 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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