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I LISA
CE-märgisega väetisetoodete toimekategooriad (Product Function Categories, „PFC”)

I OSA
TOODETE TOIMEKATEGOORIATE MÄÄRATLEMINE
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

ET

Väetis
A.
Orgaaniline väetis
I.
Orgaaniline tahke väetis
II.
Orgaaniline vedelväetis
B.
Orgaanilis-mineraalne väetis
I.
Orgaanilis-mineraalne tahke väetis
II.
Orgaanilis-mineraalne vedelväetis
C.
Mineraalväetis
I.
Makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
a)
Makrotoitaineid sisaldav tahke mineraalväetis
i)
Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis
A) Makrotoitaineid
sisaldav
kõrge
lämmastikusisaldusega
tahke
mineraalne
ammooniumnitraatlihtväetis
ii)
Makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis
A) Makrotoitaineid
sisaldav
kõrge
lämmastikusisaldusega
tahke
mineraalne
ammooniumnitraatkompleksväetis
b)
Makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis
i)
Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis
ii)
Makrotoitaineid sisaldav vedel kompleksmineraalväetis
II.
Mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
a)
Mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis
b)
Mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis
Lubiaine
Mullaparandusaine
A.
Orgaaniline mullaparandusaine
B.
Anorgaaniline mullaparandusaine
Kasvusubstraat
Agronoomiline lisaaine
A.
Inhibiitor
I.
Nitrifikatsiooni inhibiitor
II.
Ureaasi inhibiitor
B.
Kelaadimoodustaja
C.
Kompleksimoodustaja
Taimede biostimulaator
A.
Mikroobne taimede biostimulaator
B.
Mittemikroobne taimede biostimulaator
I.
Orgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator
II.
Anorgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator
Väetisetoodete mehaaniline segu
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II OSA
TOODETE TOIMEKATEGOORIATEGA SEOTUD NÕUDED
1.

Käesolevas osas sätestatakse nõuded, mis on seotud toodete toimekategooriatega
(„PFC”), millesse kuuluvad CE-märgisega väetisetooted.

2.

Käesolevas lisas asjaomase PFC suhtes kehtestatud nõudeid kohaldatakse kõnealuse
PFC kõigisse alamkategooriatesse kuuluvate CE-märgisega väetisetoodete suhtes.

3.

Kui CE-märgisega väetisetoote olemusest või tootmisprotsessist ilmneb kindlalt ja
vaieldamatult vastavus asjaomasele nõudele (näiteks asjaomase saasteaine
puudumine), võib tootja vastutusel sellist vastavust eeldada vastavushindamises ilma
kontrollita (näiteks katsetega).

4.

Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab ainet, mille puhul on kehtestatud jääkide
piirnormid toidus ja söödas vastavalt
(a)

nõukogu määrusele (EMÜ) nr 315/93,1

(b)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005,2

(c)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/20093 või

(d)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/32/EÜ,4

ei tohi CE-märgisega väetisetoote kasutamine kasutamisjuhendis täpsustatud viisil
tuua kaasa kõnealuste piirnormide ületamist toidus ja söödas.
PFC 1: VÄETIS
Väetis on CE-märgisega väetisetoode, mille otstarve on varustada taimi toitainetega.
PFC 1(A): orgaaniline väetis
1.

Orgaaniline väetis sisaldab


süsinikku (C) ja



toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse
formatsioonidesse suletud materjalid.
2.

1

2

3

4
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CE-märgisega väetisetootes esinevad saasteained ei tohi ületada järgmisi koguseid:


kaadmium (Cd)

1,5 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused
toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses
toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu
direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse
ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes
toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomasöötades sisalduvate
ebasoovitavate ainete kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10).
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elavhõbe (Hg)

1 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

50 mg / kuivaine kg,



plii (Pb)

120 mg / kuivaine kg ning



biureet (C2H5N3O2)

12 g / kuivaine kg.

3.

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

4.

Kumbagi kahest järgmisest bakteritüübist ei tohi CE-märgisega väetisetootes esineda
kontsentratsioonis üle 1000 CFU / värske massi g:
(a)

Escherichia coli või

(b)

enterokokid.

Selle tõendamiseks mõõdetakse neist kahest vähemalt ühe bakteritüübi sisaldust.
PFC 1(A)(I): orgaaniline tahke väetis
1.

Orgaanilise tahke väetise kuivainesisaldus massist on vähemalt 40 %.

2.

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

3.



2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või



2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 15
massiprotsenti.

PFC 1(A)(II): orgaaniline vedelväetis
1.

Orgaanilise vedelväetise kuivainesisaldus on alla 40 %.

2.

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

3.



2 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või



2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

Väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 5 massiprotsenti.

PFC 1(B): orgaanilis-mineraalne väetis
1.

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


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



materjal, mis sisaldab
–

orgaanilist süsinikku (C) ja

–

toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.
2.

ET

Kui üks või mitu mineraalväetist valmistises on PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud
makrotoitaineid sisaldav kõrge lämmastikusisaldusega tahke mineraalne
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ammooniumnitraatlihtväetis või -kompleksväetis, peab CE-märgisega väetisetoote
ammooniumnitraadi (NH4NO3) kujul esineva lämmastiku (N) sisaldus jääma alla
15,75 massiprotsendi.
3.

CE-märgisega väetisetootes esinevad saasteained ei tohi ületada järgmisi koguseid:
(a)

kaadmium (Cd)
(1)

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

(2)

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


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



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



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

(b)

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

(c)

elavhõbe (Hg)

1 mg / kuivaine kg,

(d)

nikkel (Ni)

50 mg / kuivaine kg ning

(e)

plii (Pb)

120 mg / kuivaine kg.

4.

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

5.

Kumbagi kahest järgmisest bakteritüübist ei tohi CE-märgisega väetisetootes esineda
kontsentratsioonis üle 1000 CFU / värske massi g:
(a)

Escherichia coli või

(b)

enterokokid.

Selle tõendamiseks mõõdetakse neist kahest vähemalt ühe bakteritüübi sisaldust.
PFC 1(B)(I): orgaanilis-mineraalne tahke väetis
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1.

Orgaanilis-mineraalse tahke väetise kuivainesisaldus massist on vähemalt 60 %.

2.

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


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



2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või



2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

3.

CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 7,5
massiprotsenti.

4.

CE-märgisega väetisetoote iga ühik sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist ainet ja
toitaineid.
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PFC 1(B)(II): orgaanilis-mineraalne vedelväetis
1.

Orgaanilis-mineraalse vedelväetise kuivainesisaldus massist on alla 60 %.

2.

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

3.



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



2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või



2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

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

PFC 1(C): mineraalväetis
Mineraalväetis on väetis, mis ei ole orgaaniline väetis ega orgaanilis-mineraalne
väetis.
PFC 1(C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
1.

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

2.

CE-märgisega väetisetootes esinevad saasteained ei tohi ületada järgmisi koguseid:
(a)

(1)

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

(2)

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


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



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



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

(b)

kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,

(c)

elavhõbe (Hg)

2 mg / kuivaine kg,

(d)

nikkel (Ni)

120 mg / kuivaine kg,

(e)

plii (Pb)

150 mg / kuivaine kg,

(f)

arseen (As)

60 mg / kuivaine kg,

(g)

biureet (C2H5N3O2)

(h)

ET

kaadmium (Cd)

12 g / kuivaine kg ning

-

perkloraat (ClO4 )

50 mg / kuivaine kg.
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PFC 1(C)(I)(a): makrotoitaineid sisaldav tahke mineraalväetis
Tahke mineraalväetis on makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis, mis ei esine ei
suspensiooni ega lahusena käesoleva lisa punkti PFC 1(C)(I)(b) tähenduses.
PFC 1(C)(I)(a)(i): makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis
1.

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

2.

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


10 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



12 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,



6 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,



5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,



12 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,



10 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või



1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis
1.

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

2.

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


3 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,



3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,



1,5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,



1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,



1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või



1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): makrotoitaineid sisaldav kõrge lämmastikusisaldusega tahke
mineraalne ammooniumnitraatlihtväetis või -kompleksväetis

ET

1.

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

2.

Kõik ained peale ammooniumnitraadi (NH4NO3) on inertsed ammooniumnitraadi
(NH4NO3) suhtes.

3.

CE-märgisega väetisetoode tehakse lõppkasutajale kättesaadavaks ainult pakendatult.
Pakend peab olema suletud sellisel viisil või sellise vahendi abil, et sulgur,
sulgurtõkend või pakend ise rikutaks pakendi avamisel nii, et seda ei saa parandada.
Võib kasutada klappkotte.
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4.

Gaasiõli peetumine CE-märgisega väetisetootes ei tohi pärast kaht IV lisa mooduli
A1 punktis 4.1 kirjeldatud termotsüklit ületada 4 massiprotsenti.

5.

CE-märgisega väetisetoote detonatsioonikindlus peab olema selline, et


pärast viit IV lisa mooduli A1 punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit



on kahes IV lisa mooduli A1 punktis 4.3 kirjeldatud detonatsioonikindluse
katses

ühe või mitme kandva silindri muljutuse määr alla 5 %.


Süsinikule (C) arvestatud põleva materjali massiprotsent ei tohi ületada



0,2 CE-märgisega väetisetoodete puhul, mille lämmastiku (N) sisaldus on
vähemalt 31,5 massiprotsenti ning



0,4 CE-märgisega väetisetoodete puhul, mille lämmastiku (N) sisaldus on
vähemalt 28, kuid alla 31,5 massiprotsendi.

6.

10 g CE-märgisega väetisetoote lahustamisel 100 ml vees saadud lahuse pH peab
olema vähemalt 4,5.

7.

1 mm avadega sõela ei tohi läbida üle 5 massiprotsendi CE-märgisega väetisetootest
ning 0,5 mm avadega sõela ei tohi läbida üle 3 massiprotsendi CE-märgisega
väetisetootest.

8.

Vase (Cu) sisaldus ei tohi olla üle 10 mg/kg ning kloori (Cl) sisaldus ei tohi olla üle
200 mg/kg.

PFC 1(C)(I)(b): makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis
Makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis on suspensiooni või lahusena esinev
makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis, mille puhul


„suspensioon” on kahefaasiline dispersne süsteem, mille vedelas faasis on
hõljuvas olekus tahked osakesed ning



„lahus” on vedelik, milles ei ole tahkeid osakesi.

PFC 1(C)(I)(b)(i): makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis

ET

1.

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

2.

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


5 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,



3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,



2 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,



6 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,



5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või



1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.
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PFC 1(C)(I)(b)(ii): makrotoitaineid sisaldav vedel kompleksmineraalväetis
1.

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

2.

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


1,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N),



1,5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,



1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,



0,75 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,



0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,



0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või



0,5 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

PFC 1(C)(II): mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
1.

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

2.

Mikrotoitaineid sisaldavad väetised tehakse lõppkasutajale kättesaadavaks ainult
pakendatult.

3.

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

Maksimaalne massikontsentratsioon
mikrotoitainete üldsisaldusega

võrreldes

(mg ühe kg boori (B), koobalti (Co), vase (Cu), raua
(Fe), mangaani (Mn), molübdeeni (Mo) ja tsingi
(Zn) üldkoguse kohta)
arseen (As)

1000

kaadmium (Cd)

200

plii (Pb)

600

elavhõbe (Hg)

100

nikkel (Ni)

2000

PFC 1(C)(II)(a): mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis
1.

ET

Mikrotoitaineid sisaldava lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud vaid ühe
toitaine sisaldus.
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2.
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CE-märgisega väetisetoode on kooskõlas ühega järgmises tabelis esitatud liikidest,
kirjeldustest ja vastavatest toitainete miinimumsisalduse nõuetest:

Liik

Kirjeldus

Toitainete
miinimumsisaldus

Mikrotoitainete sooli
sisaldav väetis

Mikrotoitaineid sisaldav
keemiliselt saadud tahke väetis,
mis sisaldab põhikoostisainena
ioonset mineraalsoola, oksiidi
või hüdroksiidi

Vees lahustuv mikrotoitaine
moodustab 10 % CEmärgisega väetisetoote
massist

Mikrotoitainetepõhine
väetis

Mikrotoitaineid sisaldav väetis,
milles on kombineeritud
mikrotoitainete sooli sisaldav
väetis ühe või mitme muu
mikrotoitainete sooli sisaldava
väetisega ja/või ühe
mikrotoitaine kelaadiga

Mikrotoitaine moodustab
5 % CE-märgisega
väetisetoote massist

Mikrotoitaineid sisaldav
väetislahus

Mikrotoitaineid sisaldava väetise Vees lahustuv mikrotoitaine
eri vormide vesilahus
moodustab 2 % CEmärgisega väetisetoote
massist

Mikrotoitaineid sisaldav
väetissuspensioon

Mikrotoitaineid sisaldava väetise Mikrotoitaine moodustab
eri vormide suspendeerimisel
2 % CE-märgisega
saadud toode
väetisetoote massist

Mikrotoitaineid sisaldav
kelaatväetis

Vees lahustuv toode, milles
deklareeritud mikrotoitained on
keemiliselt seotud
kelaadimoodustaja(te)ga, mis
vastab/vastavad PFC 5(B)
nõuetele
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Vees lahustuv
mikrotoitaine
moodustab 5
massiprotsenti
väetisetootest ning



vähemalt 80 % vees
lahustuvast
mikrotoitainest on
moodustanud kelaadi
kelaadimoodustajaga,
mis vastab PFC 5(B)
nõuetele

ET

Kompleksühendina
mikrotoitaineid sisaldav
väetis

Vees lahustuv toode, milles
deklareeritud mikrotoitaine on
keemiliselt seotud PFC 5(C)
nõuetele vastava(te)
kompleksimoodustaja(te)ga



Vees lahustuv
mikrotoitaine
moodustab 5 % CEmärgisega väetisetoote
massist ning



vähemalt 80 % vees
lahustuvast
mikrotoitainest on
seotud kompleksi
kompleksimoodustajaga
, mis vastab PFC 5(C)
nõuetele

PFC 1(C)(II)(b): mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis
1.

Mikrotoitaineid sisaldava kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui
ühe mikrotoitaine sisaldus.

2.

CE-märgisega väetisetoode sisaldab deklareeritud toitaineid vähemalt ühele
järgmisele kogusele vastaval määral:




2 massiprotsenti suspensiooni või lahusena esinevate väetiste („mikrotoitaineid
sisaldavad vedelad kompleksmineraalväetised”) puhul, kus


„suspensioon” on kahefaasiline dispersne süsteem, mille vedelas faasis
on suspendeeritud tahked osakesed ning



„lahus” on vedelik, milles ei ole tahkeid osakesi, ning

5 massiprotsenti muude väetiste
kompleksmineraalväetised”) puhul.

(„mikrotoitaineid

sisaldavad

tahked

PFC 2: LUBIAINE
1.

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

2.

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

3.

ET



kaadmium (Cd)

3 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,



elavhõbe (Hg)

2 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

90 mg / kuivaine kg,



plii (Pb)

200 mg / kuivaine kg ning



arseen (As)

120 mg / kuivaine kg.

Toode peab vastama järgmistele kuivaine põhjal määratletud parameetritele:


minimaalne neutraliseeriv toime: 15 (CaO-ekvivalent ) või 9 (HO--ekvivalenti),
ning



minimaalne reaktsioonivõime:
möödumist (inkubatsioonitest).
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PFC 3: MULLAPARANDUSAINE
Mullaparandusaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse mullale selle
füüsikaliste või keemiliste omaduste, struktuuri või bioloogilise aktiivsuse
säilitamiseks, parandamiseks või kaitsmiseks.
PFC 3(A): orgaaniline mullaparandusaine
1.

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

2.

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

3.



kaadmium (Cd)

3 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,



elavhõbe (Hg)

1 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

50 mg / kuivaine kg ning



plii (Pb)

120 mg / kuivaine kg.

Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab loomset kõrvalsaadust määruses (EÜ) nr
1069/2009 määratletud tähenduses
(a)

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

(b)

kumbagi kahest järgmisest bakteritüübist ei tohi CE-märgisega väetisetootes
esineda kontsentratsioonis üle 1000 CFU / värske massi g:


Escherichia coli või



enterokokid.

Selle tõendamiseks mõõdetakse neist kahest vähemalt ühe bakteritüübi
sisaldust.
4.

CE-märgisega väetisetoote kuivainesisaldus on vähemalt 40 %.

5.

CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 7,5
massiprotsenti.

PFC 3(B): anorgaaniline mullaparandusaine
1.

Anorgaaniline mullaparandusaine on muu mullaparandusaine kui orgaaniline
mullaparandusaine.

2.

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


kaadmium (Cd)

1,5 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,



elavhõbe (Hg)

1 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

100 mg / kuivaine kg ning



plii (Pb)

150 mg / kuivaine kg.

PFC 4: KASVUSUBSTRAAT
1.

ET

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

13

ET

2.

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


kaadmium (Cd)

3 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg,



elavhõbe (Hg)

1 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

100 mg / kuivaine kg ning



plii (Pb)

150 mg / kuivaine kg.

3.

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

4.

Kumbagi kahest järgmisest bakteritüübist ei tohi CE-märgisega väetisetootes esineda
kontsentratsioonis üle 1000 CFU / värske massi g:
(a)

Escherichia coli või

(b)

enterokokid.

Selle tõendamiseks mõõdetakse neist kahest vähemalt ühe bakteritüübi sisaldust.
PFC 5: AGRONOOMILINE LISAAINE
Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse tootele, mis
varustab taimi toitainetega, et parandada kõnealuse toote toitainete vabastamise
võimet.
PFC 5(A): inhibiitor
1.

Inhibiitor on aine või segu, mis aeglustab mikroorganismide või ensüümide
konkreetsete rühmade tegevust või peatab selle.

2.

Iga aine peab määruse (EÜ) nr 1907/20065 kohaselt olema registreeritud toimikus,
mis sisaldab:
(a)

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

(b)

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

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega
registreerimiskohustusest.
PFC 5(A)(I): nitrifikatsiooni inhibiitor
1.

Nitrifikatsiooni inhibiitor pärsib ammoniaaklämmastiku (NH3-N) bioloogilist
oksüdeerimist nitritlämmastikuks (NO2-), aeglustades seega nitraatlämmastiku (NO3-)
teket.

2.

Mulla inkubatsioonitest, millega mõõdetakse ammoniaaklämmastiku (NH3-N)
oksüdeerimise kiirust kas


5

ET

ammoniaaklämmastiku (NH3-N) kadumise või

Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr
1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on
registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.
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nitritlämmastiku (NO2-) ja nitraatlämmastiku (NO3-) tekkimise summana ajas

mullaproovis,
millele
on
lisatud
nitrifikatsiooni
inhibiitor,
näitab
ammoniaaklämmastiku (NH3-N) oksüdeerimise kiiruse statistilist erinevust võrreldes
kontrollprooviga, millele ei ole lisatud nitrifikatsiooni inhibiitorit.
PFC 5(A)(II): ureaasi inhibiitor
1.

Ureaasi inhibiitor pärsib ureaasensüümi hüdrolüütilist toimet karbamiidile (CH4N2O)
ja selle peamine otstarve on vähendada lämmastiku lendumist.

2.

Karbamiidi (CH4N2O) hüdrolüüsi in vitro mõõtmine ajas mullaproovis, millele on
lisatud ureaasi inhibiitor, näitab hüdrolüüsi kiiruse statistilist erinevust võrreldes
kontrollprooviga, millele ei ole lisatud ureaasi inhibiitorit.

PFC 5(B): kelaadimoodustaja
1.

2.

Kelaadimoodustaja on orgaaniline aine, mille otstarve on suurendada toitainete
pikaajalist kättesaadavust taimede jaoks ning mille molekulis


on kaks või enam piirkonda, mis loovutavad elektronpaare kesksele
siirdemetallikatioonile (tsink (Zn), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn),
magneesium (Mg), kaltsium (Ca) või koobalt (Co)), ning mille molekul



on piisavalt suur, et moodustada viie- või kuueliikmeline ringstruktuur.

Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/20066 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis
sisaldab:
(a)

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

(b)

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

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega
registreerimiskohustusest.
3.

CE-märgisega väetisetoode peab püsima stabiilsena kolm päeva Hoaglandi
standardlahuses pH 7 ja 8 juures.

PFC 5(C): kompleksimoodustaja
1.

Kompleksimoodustaja on orgaaniline aine, mille otstarve on suurendada toitainete
pikaajalist kättesaadavust taimede jaoks ning mis suudab moodustada ühe kahe- või
kolmevalentse siirdemetallikatiooniga tasapinnalise või ruumilise struktuuri.

2.

Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/20067 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis
sisaldab:
(a)

6

7
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määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

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

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

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega
registreerimiskohustusest.
3.

CE-märgisega väetisetoode peab püsima stabiilsena ühe päeva vesilahuses pH 6 ja 7
juures.

PFC 6: TAIMEDE BIOSTIMULAATOR
1.

2.

3.

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

toitainete kasutamise tõhusus;

(b)

vastupidavus abiootilisele stressile või

(c)

saagi kvaliteedinäitajad.

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


kaadmium (Cd)

3 mg / kuivaine kg,



kuuevalentne kroom (Cr VI)

2 mg / kuivaine kg ning



plii (Pb)

120 mg / kuivaine kg.

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

PFC 6(A): mikroobne taimede biostimulaator

ET

1.

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

2.

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


elavhõbe (Hg) 1 mg / kuivaine kg ning



nikkel (Ni)

50 mg / kuivaine kg.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Staphylococcus aureus peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml
proovis.
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10.

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

11.

Pärmi- ja hallitusseente arv ei tohi ületada 1000 CFU CE-märgisega väetisetoote 1 g
või 1 ml proovi kohta, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on seen.

12.

Kui mikroobne taimede biostimulaator koosneb suspensioonist või lahusest, kus


„suspensioon” on kahefaasiline dispersne süsteem, mille vedelas faasis on
suspendeeritud tahked osakesed ning



„lahus” on vedelik, milles ei ole tahkeid osakesi,

on taimede biostimulaatori pH 4 või sellest kõrgem.
13.

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

PFC 6(B): mittemikroobne taimede biostimulaator
Mittemikroobne taimede biostimulaator on taimede biostimulaator, mis ei ole
mikroobne taimede biostimulaator.
PFC 6(B)(I): orgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator
1.

Orgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator sisaldab ainet või segu, mis
sisaldab üksnes loomset või taimset päritolu süsinikku (C).

2.

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


elavhõbe (Hg) 1 mg / kuivaine kg ning



nikkel (Ni)

50 mg / kuivaine kg.

3.

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

4.

Kumbagi kahest järgmisest bakteritüübist ei tohi väetisetootes esineda üle 1 000
CFU / värske massi g:
(a)

Escherichia coli või

(b)

enterokokid.

Selle tõendamiseks mõõdetakse neist kahest vähemalt ühe bakteritüübi sisaldust.
PFC 6(B)(II): anorgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator
1.

Anorgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator on mittemikroobne taimede
biostimulaator, mis ei ole orgaaniline mittemikroobne taimede biostimulaator.

2.

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


elavhõbe (Hg) 2 mg / kuivaine kg,



nikkel (Ni)

120 mg / kuivaine kg ning



arseen (As)

60 mg / kuivaine kg.

PFC 7: VÄETISETOODETE MEHAANILINE SEGU
1.

ET

Väetisetoodete mehaaniline segu on CE-märgisega väetisetoode, mis koosneb kahest
või enamast 1.–6. kategooriasse kuuluvast CE-märgisega väetisetootest.
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2.

Mehaanilise segu iga väetisetootest koostisaine vastavus käesoleva määruse nõuetele
peab olema näidatud vastavalt kõnealuse väetisetootest koostisaine suhtes
kohaldatavale vastavushindamismenetlusele.

3.

Mehaanilise segu valmistamine ei tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine
olemust

4.

5.

ET



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



muul olulisel moel.

Mehaanilise segu tootja hindab mehaanilise segu vastavust eespool punktides 1–3
sätestatud nõuetele, tagab mehaanilise segu vastavuse III lisas sätestatud
märgistusnõuetele ning võtab käesoleva määruse artikli 15 lõike 4 kohaselt vastutuse
mehaanilise segu vastavuse eest käesoleva määruse nõuetele,


koostades CE-märgisega väetisetoodete mehaanilise segu puhul ELi
vastavusdeklaratsiooni vastavalt käesoleva määruse artikli 6 lõikele 2 ning



omades ELi vastavusdeklaratsiooni iga väetisetootest koostisaine kohta.

CE-märgisega väetisetoodete mehaanilisi segusid turul kättesaadavaks tegevad
ettevõtjad järgivad seoses iga väetisetootest koostisaine ning ka mehaanilise segu
ELi vastavusdeklaratsiooniga käesoleva määruse järgmisi sätteid:


artikli 6 lõige 3 (tootja kohustus omada ELi vastavusdeklaratsiooni);



artikli 7 lõike 2 punkt a (volitatud esindajate kohustus omada ELi
vastavusdeklaratsiooni);



artikli 8 lõige 2 (importijate kohustus tagada, et CE-märgisega väetisetootega
on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon);



artikli 8 lõige 8 (importijate kohustus hoida turujärelevalveasutuste jaoks
kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia) ning



artikli 9 lõige 2 (levitajate kohustus kontrollida, kas CE-märgisega
väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon).

18

ET

II LISA
Koostisainete kategooriad
CE-märgisega väetisetoode koosneb üksnes koostisainetest, mis vastavad ühele või enamale
allpool loetletud koostisaine kategooriale (Component Material Category, „CMC”)
esitatavatele nõuetele.
Koostisained või nende tootmiseks kasutatavad sisendmaterjalid ei sisalda ühtegi ainet, mille
puhul on käesoleva määruse I lisas osutatud maksimaalsed piirväärtused, sellises koguses, mis
ohustaks CE-märgisega väetisetoote vastavust kõnealuse lisa kohaldatavatele nõuetele.

I OSA
KOOSTISAINETE KATEGOORIATE ÜLEVAADE
CMC 1: algmaterjalist ained ja segud
CMC 2: töötlemata või mehaaniliselt töödeldud taimed, taimeosad või taimeekstraktid
CMC 3: kompost
CMC 4: energiakultuuri kääritussaadus
CMC 5: muu kui energiakultuuri kääritussaadus
CMC 6: toiduainetööstuse kõrvalsaadused
CMC 7: mikroorganismid
CMC 8: agronoomilised lisaained
CMC 9: toitainepolümeerid
CMC 10: muud polümeerid kui toitainepolümeerid
CMC 11: teatavad loomsed kõrvalsaadused

II OSA
KOOSTISAINETE KATEGOORIATEGA SEOTUD NÕUDED
Käesolevas osas määratletakse kõik CE-märgisega väetisetoodete koostisained.
CMC 1: ALGMATERJALIST AINED JA SEGUD
1.

8
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CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada aineid ja segusid, mille hulka ei kuulu
järgmised8:
(a)

jäätmed direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses;

(b)

kõrvalsaadused direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses;

(c)

materjalid, mis olid varem punktides a ja b nimetatud materjalide koostisosaks;

(d)

loomsed kõrvalsaadused määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses;

(e)

polümeerid või

Materjali väljaarvamine kategooriast CMC 1 ei takista sel olemast lubatud koostisaine muu
koostisainete kategooria alusel, millega sätestatakse teistsugused nõuded. Vt nt loomseid
kõrvalsaaduseid käsitlev kategooria CMC 11, polümeere käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning
agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria CMC 8.
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(f)
2.

ained või segud, mille otstarve on parandada selle CE-märgisega väetisetoote
toitainete vabastamise võimet, millesse nad on lisatud.

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

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

(b)

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

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega
registreerimiskohustusest.
CMC 2:

TÖÖTLEMATA VÕI MEHAANILISELT TÖÖDELDUD TAIMED, TAIMEOSAD VÕI
TAIMEEKSTRAKTID

1.

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

2.

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

CMC 3: KOMPOST
1.

ET

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

biojäätmed direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses, mis on saadud biojäätmete liigiti
kogumisest nende tekkekohas;

(b)

2. ja 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr
1069/2009;

(c)

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


segatud olme-/majapidamisjäätmete orgaaniline fraktsioon, mis on
jäätmetest eraldatud mehaanilise, füüsikalis-keemilise, bioloogilise ja/või
käsitsi töötlemise teel;



reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda ning



1. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr
1069/2009;
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(d)

kompostimise lisaained, mis on vajalikud kompostimisprotsessi tulemuslikkuse
või keskkonnatoime parandamiseks, tingimusel et:


lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/20069 kohaselt registreeritud toimikus,
mis sisaldab:
–

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

–

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

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

(e)

2.

3.

4.

10

11
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mis tahes alapunktides a–d loetletud materjal, mis:


on varasemalt kompostitud või kääritatud ning



mille polütsükliliste aromaatsete süsivesinike PAH1610 sisaldus ei ületa 6
mg / kuivaine kg.

Kompostimine leiab aset käitises:


kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning



kus välditakse sisend- ja väljundmaterjali füüsilist kokkupuudet, sh
ladustamisel.

Aeroobne kompostimine hõlmab biolaguneva materjali kontrollitud, enamjaolt
aeroobset lagunemist, mis bioloogilistes protsessides tekkinud kuumuse mõjul
võimaldab termofiilsete bakterite jaoks sobilike temperatuuride saavutamist. Iga
partii kõiki osi segatakse korrapäraselt ja põhjalikult, et tagada materjali
nõuetekohane hügieniseerimine ja homogeensus. Kompostimisprotsessi vältel
vastavad iga partii kõik osad ühele järgmistest temperatuuri ja aja profiiilidest:


65 °C või enam vähemalt viis päeva;



60 °C või enam vähemalt seitse päeva või



55 °C või enam vähemalt 14 päeva.

Komposti:
(a)

9

kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist;
või

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike PAH1611 sisaldus ei ületa 6
mg / kuivaine kg ning

Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr
1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on
registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.
Naftaleeni, atsenaftüleeni, atsenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antratseeni, fluoranteeni, püreeni,
benso[a]antratseeni,
krüseeni,
benso[b]fluoranteeni,
benso[k]fluoranteeni,
benso[a]püreeni,
indeno[1,2,3-cd]püreeni, dibenso[a,h]antratseeni ja benso[ghi]perüleeni summaarne sisaldus.
Naftaleeni, atsenaftüleeni, atsenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antratseeni, fluoranteeni, püreeni,
benso[a]antratseeni,
krüseeni,
benso[b]fluoranteeni,
benso[k]fluoranteeni,
benso[a]püreeni,
indeno[1,2,3-cd]püreeni, dibenso[a,h]antratseeni ja benso[ghi]perüleeni summaarne sisaldus.
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(b)

klaasi, metalli ja plastiku kujul esinevate ning 2 mm ületavate makroskoopiliste
lisandite sisaldus ei ületa 5 g / kuivaine kg.

5.

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

6.

Kompost vastab vähemalt ühele järgmisele stabiilsuskriteeriumile:
(a)

(b)

hapnikutarbe määr:


määratlus: biolaguneva orgaanilise aine lagunemise määr teatava
ajavahemiku vältel. Kõnealune meetod ei ole sobilik materjali puhul,
mille > 10 mm suurusega osakeste sisaldus ületab 20 %;



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

isekuumenemise tegur:


määratlus:
komposti
poolt
saavutatav
maksimumtemperatuur
standardsetes tingimustes, mis iseloomustab komposti aeroobse
bioloogilise aktiivsuse seisundit;



kriteerium: minimaalne Rottegrad III.

CMC 4: ENERGIAKULTUURI KÄÄRITUSSAADUS
1.

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada kääritussaadust, mis on saadud üksnes ühe
või enama järgmise sisendmaterjali anaeroobse kääritamise teel:
(a)

taimed, mida ei ole kasutatud muul eesmärgil. Käesoleva punkti kohaldamisel
loetakse taimede hulka vetikad, kuid mitte sinivetikad;

(b)

kääritamise lisaained, mis on vajalikud käärimisprotsessi tulemuslikkuse või
keskkonnatoime parandamiseks, tingimusel et:


lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200612 kohaselt registreeritud
toimikus, mis sisaldab:
–

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

–

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

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


12
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kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist;
või

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

3.

4.

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

Anaeroobne kääritamine leiab aset käitises:


kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning



kus välditakse sisend- ja väljundmaterjali füüsilist kokkupuudet, sh
ladustamisel.

Anaeroobne kääritamine hõlmab biolaguneva materjali kontrollitud, enamjaolt
anaeroobset lagunemist mesofiilsete või termofiilsete bakterite jaoks sobilikel
temperatuuridel. Iga partii kõiki osi segatakse korrapäraselt ja põhjalikult, et tagada
materjali nõuetekohane hügieniseerimine ja homogeensus. Kääritamisprotsessi vältel
vastavad iga partii kõik osad ühele järgmistest temperatuuri ja aja profiiilidest:
(a)

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

(b)

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

(c)

termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C
kompostimine järgmise temperatuuri juures:


65 °C või enam vähemalt viis päeva;



60 °C või enam vähemalt seitse päeva või



55 °C või enam vähemalt 14 päeva;

millele

järgneb

(d)

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

(e)

mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C
kompostimine järgmise temperatuuri juures:


65 °C või enam vähemalt viis päeva;



60 °C või enam vähemalt seitse päeva või



55 °C või enam vähemalt 14 päeva.

juures,

millele

järgneb

Kääritussaaduse nii tahke kui ka vedel osa vastavad vähemalt ühele järgmisele
stabiilsuskriteeriumile:
(a)

(b)

hapnikutarbe määr:


määratlus: biolaguneva orgaanilise aine lagunemise määr teatava
ajavahemiku vältel. Kõnealune meetod ei ole sobilik materjali puhul,
mille > 10 mm suurusega osakeste sisaldus ületab 20 %;



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

jääkbiogaasi eraldumine:


ET

juures,

määratlus: 28 päeva jooksul kääritussaadusest eralduva gaasi näitaja,
mida mõõdetakse proovis sisalduvate lenduvate tahkete ainete suhtes.
Katse viiakse läbi kolm korda ning tulemuste keskväärtust kasutatakse
nõudele vastavuse tõendamiseks. Lenduvad tahked ained on
materjaliproovi sellised tahked ained, mis kaovad tahke kuivaine
süütamisel 550 °C juures;
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kriteerium: maksimaalselt 0,45 l biogaasi / lenduvate tahkete ainete g.

CMC 5: MUU KUI ENERGIAKULTUURI KÄÄRITUSSAADUS
1.

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada kääritussaadust, mis on saadud üksnes ühe
või enama järgmise sisendmaterjali anaeroobse kääritamise teel:
(a)

biojäätmed direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses, mis on saadud biojäätmete liigiti
kogumisest nende tekkekohas;

(b)

2. ja 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr
1069/2009;

(c)

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

(d)



segatud olme-/majapidamisjäätmete orgaaniline fraktsioon, mis on
jäätmetest eraldatud mehaanilise, füüsikalis-keemilise, bioloogilise ja/või
käsitsi töötlemise teel;



reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda;



1. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr
1069/2009;

kääritamise lisaained, mis on vajalikud käärimisprotsessi tulemuslikkuse või
keskkonnatoime parandamiseks, tingimusel et:


lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200613 kohaselt registreeritud
toimikus, mis sisaldab:
–

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

–

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

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

(e)

13
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kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist;
või

mis tahes alapunktides a–d loetletud materjal, mis:


on varasemalt kompostitud või kääritatud ning



mille polütsükliliste aromaatsete süsivesinike PAH1614 sisaldus ei ületa 6
mg / kuivaine kg.

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

3.



kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning



kus välditakse sisend- ja väljundmaterjali füüsilist kokkupuudet, sh
ladustamisel.

Anaeroobne kääritamine hõlmab biolaguneva materjali kontrollitud, enamjaolt
anaeroobset lagunemist mesofiilsete või termofiilsete bakterite jaoks sobilikel
temperatuuridel. Iga partii kõiki osi segatakse korrapäraselt ja põhjalikult, et tagada
materjali nõuetekohane hügieniseerimine ja homogeensus. Kääritamisprotsessi vältel
vastavad iga partii kõik osad ühele järgmistest temperatuuri ja aja profiiilidest:
(a)

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

(b)

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

(c)

termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C
kompostimine järgmise temperatuuri juures:


65 °C või enam vähemalt viis päeva;



60 °C või enam vähemalt seitse päeva või



55 °C või enam vähemalt 14 päeva;

juures,

millele

järgneb

(d)

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

(e)

mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C
kompostimine järgmise temperatuuri juures:


65 °C või enam vähemalt viis päeva;



60 °C või enam vähemalt seitse päeva või



55 °C või enam vähemalt 14 päeva.

juures,

millele

järgneb

4.

Kääritussaaduse nii tahke kui ka vedela osa polütsükliliste aromaatsete süsivesinike
PAH1615 sisaldus ei ületa 6 mg / kuivaine kg.

5.

Kääritussaaduse klaasi, metalli ja plastiku kujul esinevate ning 2 mm ületavate
makroskoopiliste lisandite sisaldus ei ületa 5 g / kuivaine kg.

6.

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

Naftaleeni, atsenaftüleeni, atsenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antratseeni, fluoranteeni, püreeni,
benso[a]antratseeni,
krüseeni,
benso[b]fluoranteeni,
benso[k]fluoranteeni,
benso[a]püreeni,
indeno[1,2,3-cd]püreeni, dibenso[a,h]antratseeni ja benso[ghi]perüleeni summaarne sisaldus.
Naftaleeni, atsenaftüleeni, atsenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antratseeni, fluoranteeni, püreeni,
benso[a]antratseeni,
krüseeni,
benso[b]fluoranteeni,
benso[k]fluoranteeni,
benso[a]püreeni,
indeno[1,2,3-cd]püreeni, dibenso[a,h]antratseeni ja benso[ghi]perüleeni summaarne sisaldus.
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7.

Kääritussaaduse nii tahke kui ka vedel osa vastavad vähemalt ühele järgmisele
stabiilsuskriteeriumile:
(a)

(b)

hapnikutarbe määr:


määratlus: biolaguneva orgaanilise aine lagunemise määr teatava
ajavahemiku vältel. Kõnealune meetod ei ole sobilik materjali puhul,
mille > 10 mm suurusega osakeste sisaldus ületab 20 %;



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

jääkbiogaasi eraldumine:


määratlus: 28 päeva jooksul kääritussaadusest eralduva gaasi näitaja,
mida mõõdetakse proovis sisalduvate lenduvate tahkete ainete suhtes.
Katse viiakse läbi kolm korda ning tulemuste keskväärtust kasutatakse
nõudele vastavuse tõendamiseks. Lenduvad tahked ained on
materjaliproovi sellised tahked ained, mis kaovad tahke kuivaine
süütamisel 550 °C juures;



kriteerium: maksimaalselt 0,45 l biogaasi / lenduvate tahkete ainete g.

CMC 6: TOIDUAINETÖÖSTUSE KÕRVALSAADUSED
1.

2.

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada koostisainet, mis koosneb ühest
järgmistest ainetest:
(a)

toiduainetööstuse lubi, st toiduainetööstusest pärit aine, mis on saadud
orgaanilise aine karboniseerimisel, kasutades üksnes loodusest pärinevat
põletatud lupja;

(b)

melass, st suhkruroost või suhkrupeedist suhkru rafineerimise viskoosne
kõrvalsaadus või

(c)

raba, st melassi etanooliks, askorbiinhappeks või muudeks saadusteks
fermenteerimise protsessi kõrvalsaadus.

Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200616 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis
sisaldab:
(a)

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

(b)

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

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega
registreerimiskohustusest.
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Euroopa Liidus taaskasutusse võetud aine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr
1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on
registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.
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CMC 7: MIKROORGANISMID
Väetisetoode võib sisaldada mikroorganisme, sealhulgas mikroorganisme, mis on
surnud või mille rakud on tühjad, ning kahjutuid jääkaineid keskkonnast, millel need
mikroorganismid kasvatati, ning


mida on vaid kuivatatud või külmkuivatatud ning



mis on loetletud järgmises tabelis:

Azotobacter spp.
Mycorrhizal fungi
Rhizobium spp.
Azospirillum spp.
CMC 8: AGRONOOMILISED LISAAINED

ET

1.

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

2.

Nõuetele vastava agronoomilise lisaaine kogus CE-märgisega väetisetootes on
selline, et
(a)

sellega on võimalik esile kutsuda CE-märgisega väetisetoote kasutajale antud
teabes väidetud mõju ning

(b)

see ei avalda CE-märgisega väetisetoote põhjendatult eeldatavate hoiu- või
kasutamistingimuste korral üldiselt kahjulikku mõju inimeste, loomade või
taimetervisele, ohutusele või keskkonnale.

3.

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

4.

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

5.

CE-märgisega väetisetoote valmistajal peab olema nõuetele vastava agronoomilise
lisaaine ELi vastavusdeklaratsioon.

6.

CE-märgisega väetisetooteid turul kättesaadavaks teevad ettevõtjad järgivad seoses
nii CE-märgisega väetisetoote kui ka nõuetele vastava agronoomilise lisaaine ELi
vastavusdeklaratsioonidega käesoleva määruse järgmisi sätteid:
(a)

artikli 6 lõige 3 (tootja kohustus omada ELi vastavusdeklaratsiooni);

(b)

artikli 7 lõike 2 punkt a (volitatud esindajate kohustus omada ELi
vastavusdeklaratsiooni);
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(c)

artikli 8 lõige 2 (importijate kohustus tagada, et väetisetootega on kaasas ELi
vastavusdeklaratsioon);

(d)

artikli 8 lõige 8 (importijate kohustus hoida turujärelevalveasutuste jaoks
kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia) ning

(e)

artikli 9 lõige 2 (levitajate kohustus kontrollida, kas väetisetootega on kaasas
ELi vastavusdeklaratsioon).

CMC 9: TOITAINEPOLÜMEERID
1.

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada polümeere, mis koosnevad üksnes
kategooria CMC 1 kirjeldusele vastavatest monomeerainetest, kui polümeerimise
eesmärk on hoida kontrolli all toitainete vabanemist ühest või enamast
monomeerainest.

2.

Vähemalt 3/5 polümeeridest peab olema kuumas vees lahustuv.

3.

Polümeerid ei sisalda formaldehüüdi.

CMC 10: MUUD POLÜMEERID KUI TOITAINEPOLÜMEERID
1.

2.

3.

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid
üksnes juhul, kui polümeeri otstarve on
(a)

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

(b)

suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet.

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

katse tehakse temperatuuril 25°C ± 2°C.

(b)

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

(c)

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

(d)

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

Ei polümeer ega selle lagunemise kõrvalsaadused ei avalda CE-märgisega
väetisetoote põhjendatult eeldatavate kasutamistingimuste korral üldiselt kahjulikku
mõju loomade või taimetervisele või keskkonnale. Polümeer läbib taimekasvu suhtes
ägeda mürgisuse katse, vihmausside suhtes ägeda mürgisuse katse ja nitrifikatsiooni
inhibeerimise katse mulla mikroorganismidega järgmiselt:
(a)

ET

taimekasvu suhtes ägeda mürgisuse katses peab katsematerjaliga kokku
puutuval mullal kasvatatud testitud taimeliikide idanevuse määr ning taimede
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biomass ületama 90 % samade taimeliikide idanevuse määrast ja taimede
biomassist
vastaval
kontrollmullal,
millel
puudub
kokkupuude
katsematerjaliga;
(b)

(c)

(d)

tulemused loetakse kehtivaks üksnes siis, kui kontrollides (st kontrollmullas):


on seemikute tärkamine vähemalt 70 %;



seemikutel ei täheldata nähtavaid fütotoksilisuse ilminguid (nt kloroos,
nekroos, närbumine, varre või lehtede moondumine) ning varieeruvus
taimede kasvus ja morfoloogias jääb konkreetsele liigile iseloomulikku
vahemikku;



tärganud seemikute keskmine ellujäämise määr katse vältel on
kontrollrühmas vähemalt 90 % ning



keskkonnatingimused on konkreetse liigi puhul ühesugused ning
kasvukeskkond sisaldab samas koguses ja samast allikast pärit mulda,
kasvu toetavaid koostisosi või substraati;

vihmausside suhtes ägeda mürgisuse katses ei tohi katsematerjaliga kokku
puutuvas mullas vihmausside täheldatud suremus ja ellujäänud vihmausside
biomass erineda rohkem kui 10 % võrreldes näitajatega vastava kontrollmulla
puhul, millel puudub kokkupuude katsematerjaliga. Tulemused loetakse
kehtivaks siis, kui


kontrollmulla puhul täheldatud suremuse osakaal on < 10 % ning



vihmausside biomassi (keskmine) vähenemine kontrollmullas ei ületa
20 %;

nitrifikatsiooni inhibeerimise katses mulla mikroorganismidega on nitriti teke
katsematerjaliga kokku puutuvas mullas 90 % suurem kui nitriti teke vastavas
kontrollmullas, millel puudub kokkupuude katsematerjaliga. Tulemused
loetakse kehtivaks siis, kui erinevus paralleelsete kontrollkatsete
(kontrollmuld) ja testkatsete vahel on alla ± 20 %.

CMC 11: TEATAVAD LOOMSED KÕRVALSAADUSED
CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ)
nr 1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud
tootmisahela lõpp-punkti, mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

ET
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III LISA
Märgistusnõuded
Käesolevas lisas sätestatakse CE-märgisega väetisetoodete märgistusnõuded.
Käesoleva lisa 2. ja 3. osas konkreetse toote toimekategooria (Product Function
Category, edaspidi „PFC”) kohta I lisa kohaselt sätestatud nõudeid kohaldatakse
kõikide selle PFC alamkategooriate CE-märgisega väetisetoodete suhtes.

1. OSA
ÜLDISED MÄRGISTUSNÕUDED

ET

1.

Käesoleva määrusega nõutav teave tuleb selgesti eraldada kõikidest muudest
teabeelementidest.

2.

Esitatakse järgmine teave:
(a)

toote toimekategooria (PFC), nagu on märgitud I lisa I osas;

(b)

CE-märgisega väetisetoote kogus massi- või mahuühikutes;

(c)

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

(d)

asjakohane teave soovitatavate meetmete kohta inimeste, loomade või taimede
tervisele, ohutusele või keskkonnale avalduvate riskide leevendamiseks; ning

(e)

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

3.

Kui vastavushindamismenetlusse on kaasatud teavitatud asutus, tuleb märkida
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

4.

Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses
loomseid kõrvalsaadusi, v.a sõnnikut, peab tootel olema järgmine kasutusjuhis:
„Põllumajandusloomadele ei tohi otse sööta ega lasta neil karjamaal süüa rohusööta,
mis pärineb pinnalt, millel on käesolevat toodet kasutatud, välja arvatud juhul, kui
sööt niidetakse või karjamaal söömine toimub pärast vähemalt 21-päevase ooteaja
möödumist.”

5.

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

6.

I lisas sätestatud toote toimekategooriat (PFC) ei tohi märkida CE-märgisega
väetisetootele, mis ei ole selle PFC osas edukalt läbinud käesoleva määruse kohast
vastavushindamist.

7.

Muud teabeelemendid peale punktides 2–6 nimetatute:
(a)

ei tohi kasutajat eksitada, näiteks omistades tootele omadusi, mida sellel
ei ole, või andes mõista, et tootel on ainulaadsed omadused, kui need
omadused on ka muudel samalaadsetel toodetel;

(b)

käsitlevad kontrollitavaid tegureid; ning
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(c)

8.

ei või esitada selliseid väiteid nagu „säästev” või „keskkonnasõbralik”,
kui neid väiteid ei saa üldtunnustatud juhiste, normide või kavade alusel
objektiivselt tõendada.

Väljendit „vähese kloorisisaldusega” või samalaadseid väljendeid võib kasutada
ainult juhul, kui kloori (Cl-) sisaldus on alla 30 g/kg.

2. OSA
TOOTELE ERIOMASED MÄRGISTUSNÕUDED
PFC 1: VÄETIS
1.

Lämmastiku- (N), fosfori- (P) ja kaaliumi- (K) sisaldus deklareeritakse ainult juhul,
kui neid toitaineid leidub CE-märgisega väetisetootes I lisas vastava toote
toimekategooria (PFC) puhul sätestatud miinimumkoguses.

2.

II lisas koostisainete kategooria (CMC) 8 punktides 3 ja 4 sätestatud nitrifikatsiooni
ja ureaasi inhibiitoreid sisaldavate väetiste suhtes kehtivad järgmised reeglid.
(a)

Etiketile tuleb märkida vastavalt vajadusele kas „nitrifikatsiooni inhibiitor” või
„ureaasi inhibiitor” ning nitrifikatsiooni või ureaasi inhibiitori
vastavushindamisega tutvunud teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

(b)

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

(c)

Ureaasi inhibiitori sisaldus märgitakse massiprotsendina üldlämmastikust (N),
mis esineb tootes karbamiidlämmastikuna (CH2N2O).

(d)

Esitatakse tehniline teave, mis võimaldab kasutajal määrata väetise
kasutusmäära ja väetamise aja sõltuvalt kasvatatavast kultuurist.

PFC 1(A): orgaaniline väetis
Esitatakse järgmine teave:
(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

järgmiste deklareeritud toitainete sisaldus ja muud parameetrid järgmises
järjestuses protsendina väetise massist:


ET

lämmastiku (N) üldsisaldus
–

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

–

lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;



fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;



kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus;
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magneesiumoksiid (MgO), kaltsiumoksiid (CaO), vääveltrioksiid (SO3)
ja naatriumoksiid (Na2O) väljendatuna järgmiselt:
–

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus;



vase (Cu) ja tsingi (Zn) üldsisaldus, kui see ületab vastavalt 200 ja
600 mg/kg kuivaine kohta;



orgaaniline süsinik (C) ning



kuivaine.

PFC 1(B): orgaanilis-mineraalne väetis
1.

Esitatakse järgmine teave makrotoitainete kohta:
(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

järgmiste deklareeritud toitainete sisaldus järgmises järjestuses protsendina
väetise massist:






lämmastiku (N) üldsisaldus
–

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

–

lämmastik (N) nitraatlämmastikuna;

–

lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;

–

lämmastik (N) karbamiidlämmastikuna;

fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;
–

vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

–

neutraalses
(P2O5);

–

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

ET

lahustuv

fosforpentaoksiid

kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus;
–



ammooniumtsitraadis

vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O);

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

2.

–

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus; ning

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

Järgmised muud elemendid esitatakse protsendina CE-märgisega väetisetoote
massist:


orgaanilise süsiniku (C) sisaldus ning



kuivainesisaldus.

PFC 1(B)(I): tahke orgaanilis-mineraalne väetis
Kui üks või mitu järgmist mikrotoitainet: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud
(Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tsink (Zn), esinevad tootes järgmises tabelis
massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine:


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



need võib deklareerida muudel juhtudel.

Mikrotoitaine

Kasutamiseks põllukultuuridel Kasutamiseks aianduses
ja rohumaadel

Boor (B)

0,01

0,01

Koobalt (Co)

0,002

ei kohaldata

Vask (Cu)

0,01

0,002

Raud (Fe)

0,5

0,02

Mangaan (Mn)

0,1

0,01

Molübdeen (Mo)

0,001

0,001

Tsink

0,01

0,002

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine
teave:
(a)

ET

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

33

ET

(b)

(c)

mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:
–

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus;

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

(d)

(e)

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

kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente,
kompleksimoodustajaga seotud kompleksühendisse:

mis

on

–

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

–

kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

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

PFC 1(B)(II): orgaanilis-mineraalne vedelväetis
Kui üks või mitu järgmist mikrotoitainet: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud
(Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tsink (Zn), esinevad tootes järgmises tabelis
massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine:
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need tuleb deklareerida, kui need on CE-märgisega väetisetootesse tahtlikult
lisatud, ja



need võib deklareerida muudel juhtudel.
Mikrotoitaine

Massiprotsent

Boor (B)

0,01

Koobalt (Co)

0,002

Vask (Cu)

0,002

Raud (Fe)

0,02

Mangaan (Mn)

0,01

Molübdeen (Mo)

0,001
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Tsink

0,002

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine
teave:
(a)

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

(b)

mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:

(c)

–

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus;

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

(d)

(e)

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

kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente,
kompleksimoodustajaga seotud kompleksühendisse:

mis

on

–

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

–

kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

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

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

ET

Esitatakse järgmine teave makrotoitainete kohta:
(a)

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

(b)

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

(c)

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

järgmiste deklareeritavate toitainete sisaldus järgmises järjestuses protsendina
väetise massist:




(e)

lämmastiku (N) üldsisaldus:
–

lämmastik (N) nitraatlämmastikuna;

–

lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;

–

lämmastik (N) karbamiidlämmastikuna;

–

lämmastik (N) karbamiidformaldehüüdi, isobutülideendikarbamiidi
või krotonülideendikarbamiidina;

–

lämmastik (N) tsüaanamiidlämmastikuna;

fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;
–

vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

–

neutraalses
(P2O5);

–

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

ammooniumtsitraadis

lahustuv

fosforpentaoksiid



vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O);



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

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus; ning

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

PFC 1(C)(I)(a): makrotoitaineid sisaldav tahke mineraalväetis
1.

ET

Väetis märgistatakse järgmiselt:
(a)

„kombineeritud väetisena”, kui iga osake sisaldab kõiki deklareeritud toitaineid
nende deklareeritud sisalduses, ja

(b)

muudel juhtudel „väetiseseguna”.

2.

Märgitakse väetise granulomeetriline koostis toote protsendina, mis läbib
kindlaksmääratud avasuurusega sõela.

3.

Toote graanulivorm märgitakse ühena järgmistest:
(a)

graanulid,

(b)

pelletid,

(c)

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

(d)

mikrograanulid.
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4.

5.

Kattekihiga väetiste puhul märgitakse katteaine(te) nimetus ja iga katteainega kaetud
väetise protsent, mille järele märgitakse:
(a)

kattekihiga fraktsiooni(de)st toitainete vabanemise aeg kuudes ning selle järel
selle aja jooksul igast fraktsioonist eralduvate toitainete protsent;

(b)

kandja (lahusti või substraat),
kindlakstegemiseks tehtud katses;

(c)

temperatuur, millel katse tehti;

(d)

polümeerkattega väetiste puhul järgmine märge: „Toitaine vabanemise kiirus
võib sõltuda substraadi temperatuurist. Väetamisel võib olla vaja sellega
arvestada.”; ning

(e)

väävel- (S) või väävel-polümeerkattega väetiste puhul järgmine märge:
„Toitaine vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist ja
bioloogilisest aktiivsusest. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada.”

mida

tootja

kasutas

vabanemisaja

Kui üks või mitu järgmist mikrotoitainet: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud
(Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tsink (Zn), esinevad tootes järgmises tabelis
massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine:


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



need võib deklareerida muudel juhtudel.

Mikrotoitaine

Kasutamiseks põllukultuuridel Kasutamiseks aianduses
ja rohumaadel

Boor (B)

0,01

0,01

Koobalt (Co)

0,002

ei kohaldata

Vask (Cu)

0,01

0,002

Raud (Fe)

0,5

0,02

Mangaan (Mn)

0,1

0,01

Molübdeen (Mo)

0,001

0,001

Tsink

0,01

0,002

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine
teave:
(a)

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

(b)

mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:
–

ET

kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva
aineosa sisaldus;
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(c)

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus;

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

(d)

(e)

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

kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente,
kompleksimoodustajaga seotud kompüleksühendisse:

mis

on

–

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

–

kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

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

PFC 1(C)(I)(b): makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis
1.

ET

Etiketile märgitakse, kas väetis on suspensiooni või lahusena; seejuures:


„suspensioon” on kahefaasiline dispersne süsteem, mille vedelas faasis on
suspendeeritud tahked osakesed, ning



„lahus” on vedelik, milles ei ole tahkeid osakesi.

2.

Toitainesisaldus esitatakse protsendina CE-märgisega väetisetoote massist või
mahust.

3.

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


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



need võib deklareerida muudel juhtudel.
Mikrotoitaine

Massiprotsent

Boor (B)

0,01

Koobalt (Co)

0,002

Vask (Cu)

0,002

Raud (Fe)

0,02

Mangaan (Mn)

0,01

Molübdeen (Mo)

0,001
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Tsink

0,002

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine
teave:
(a)

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

(b)

mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:

(c)

–

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

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus;

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

(d)

(e)

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

kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente,
kompleksimoodustajaga seotud kompleksühendisse:

mis

on

–

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

–

kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

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

PFC 1(C)(II): mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
1.

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

2.

Kui deklareeritavad mikroelemendid on kelaaditud kelaadimoodustaja(te)ga ning iga
kelaadimoodustajat on võimalik identifitseerida ja kvantifitseerida ning see on
kelaatinud vähemalt 1 % vees lahustuvast mikroelemendist, lisatakse mikrotoitaine
nimetuse ja keemilise tunnuse järele järgmine täpsustus:
–

ET

„...kelaadina” – kelaadimoodustaja nimetus või lühend ja kelaaditud
mikroelemendi kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist.
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3.

4.

Kui deklareeritavad mikroelemendid on kompleksimoodustajaga seotud
kompleksühendisse, märgitakse mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele
järgmine täpsustus:
–

„...kompleksühendina” ning kompleksühendis oleva mikroelemendi kogus
protsendina CE-märgisega väetisetoote massist ning

–

kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

Lisatakse järgmine märge: „Kasutamiseks ainult kindlakstehtud vajaduse korral.
Mitte ületada vajalikku kasutusmäära.”

PFC 1(C)(II)(a): mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis
1.

Etiketile märgitakse asjaomane tüüp vastavalt I lisa II osa kategooria PFC 1(C)(II)(a)
all esitatud tabelile.

2.

Mikrotoitainete üldsisaldus väljendatakse protsentides väetise massist järgmiselt:
–

kui mikrotoitaine on vees täielikult lahustuv, siis ainult kui vees lahustuva
aineosa sisaldus;

–

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

–

muudel juhtudel üldsisaldus.

PFC 1(C)(II)(b): mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis
1.

ET

Mikrotoitaineid võib deklareerida üksnes juhul, kui nad esinevad väetises järgmistes
kogustes:

Mikrotoitaine

Mitte kelaadina, mitte
kompleksühendina

Kelaadina või
kompleksühendina

Boor (B)

0,2

ei kohaldata

Koobalt (Co)

0,02

0,02

Vask (Cu)

0,5

0,1

Raud (Fe)

2

0,3

Mangaan (Mn)

0,5

0,1

Molübdeen (Mo)

0,02

ei kohaldata

Tsink

0,5

0,1

2.

Kui väetis on suspensiooni või lahusena, tuleb etiketile märkida vastavalt asjaoludele
kas „suspensioon” või „lahus”.

3.

Mikrotoitainete üldsisaldus väljendatakse protsentides väetise massist järgmiselt:
–

kui mikrotoitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva
aineosa sisaldus;

–

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

muudel juhtudel üldsisaldus.

PFC 2: LUBIAINE
Järgmised parameetrid deklareeritakse järgmises järjestuses:
–

neutraliseeriv toime

–

granulomeetriline koostis toote protsendina, mis läbib kindlaksmääratud
avasuurusega sõela.

–

CaO üldsisaldus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist;

–

MgO üldsisaldus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist;

–

reaktsioonivõime, välja arvatud oksiid- ja hüdroksiidlupjade puhul; ning

–

looduslikku päritolu räbude ja karbonaatide puhul reaktsioonivõime määramise
meetod.

PFC 3: MULLAPARANDUSAINE
Järgmised parameetrid esitatakse järgmises järjestuses protsendina CE-märgisega väetisetoote
massist:
–

kuivaine;

–

orgaanilise süsiniku (C) sisaldus

–

lämmastiku (N) üldsisaldus;

–

fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;

–

kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus;

–

vase (Cu) ja tsingi (Zn) üldsisaldus, kui see ületab vastavalt 200 ja 600 mg/kg
kuivaine kohta; ning

–

pH.

PFC 4: KASVUSUBSTRAAT
Parameetrid deklareeritakse järgmises järjestuses:

ET

–

elektrijuhtivus, välja arvatud mineraalvilla puhul;

–

pH;

–

kogus:


mineraalvilla puhul esitatakse tükiarv ja kolm mõõdet – pikkus, kõrgus, laius,



muude eelvormitud kasvusubstraatide puhul esitatakse suurus vähemalt kahe
mõõtmena ning



muude kasvusubstraatide puhul esitatakse kogumaht;

–

(v.a eelvormitud kasvusubstraatide puhul:) üle 60 mm läbimõõduga osakestest
koosneva aine maht;

–

lämmastiku (N) üldsisaldus;

–

fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus ning
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–

kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus.

PFC 5: AGRONOOMILINE LISAAINE
Selle PFC puhul kehtivad üksnes üldised märgistusnõuded.
PFC 6: TAIMEDE BIOSTIMULAATOR
Esitatakse järgmine teave:
(a)

füüsikaline vorm;

(b)

tootmis- ja aegumiskuupäev;

(c)

hoiutingimused;

(d)

kasutusviis(id);

(e)

doos, ajastus (taimede arenguetapp) ja kasutamissagedus;

(f)

väidetav mõju igale sihttaimele ning

(g)

muud asjakohased juhised, mis on seotud toote mõjususega, sealhulgas
mullaharimisvõtted,
keemiline
väetamine,
kokkusobimatus
taimekaitsevahenditega, soovitatav pihustiava suurus ja pihustamissurve.

PFC 6(A): mikroobne taimede biostimulaator
Etiketil peab olema märge: „Mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust.”
PFC 7: VÄETISETOODETE MEHHAANILINE SEGU
Kõik märgistusnõuded, mis kehtivad kõikide mehhaanilise segu koostises olevate
CE-märgisega väetisetoodete suhtes, kehtivad ka nende CE-märgisega väetisetoodete
mehhaanilise segu suhtes ja need väljendatakse osakaaluna lõplikus CE-märgisega
väetisetoodete mehhaanilises segus.

3. OSA
EESKIRJAD LUBATUD HÄLVETE KOHTA

ET

1.

CE-märgisega väetisetoote deklareeritud toitainesisaldus või füüsikalis-keemilised
omadused võivad tegelikest väärtustest erineda ainult käesolevas osas vastava toote
toimekategooria jaoks ette nähtud hälvete piires. Lubatud hälbed on selleks, et
võimaldada arvesse võtta kõrvalekaldumisi tootmises, proovide võtmisel ja analüüsil.

2.

Käesolevas osas märgitud lubatud hälbed deklareeritud parameetritest on negatiivsed
ja positiivsed väärtused massiprotsentides.

3.

Tootja, importija või levitaja ei või lubatud hälbeid süstemaatiliselt ära kasutada.

4.

Sellise komponendi puhul, millele on I või II lisas sätestatud miinimum- või
maksimumsisaldus, ei või erandina lõikest 1 selle tegelik sisaldus CE-märgisega
väetisetootes kunagi olla väiksem kui miinimumsisaldus või suurem kui
maksimumsisaldus.

42

ET

PFC 1: VÄETIS
PFC 1(A): orgaaniline väetis
Deklareeritud
toitainesisalduse
ja
muude
deklareeritud parameetrite lubatud hälbed
Orgaaniline süsinik (C)

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

Kuivainesisaldus

±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

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

Orgaaniline lämmastik (N)

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

Fosforpentaoksiidi
üldsisaldus

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

Kaaliumoksiidi
üldsisaldus

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

Magneesiumoksiidi,
±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni
kaltsiumoksiidi, vääveltrioksiidi maksimaalselt
1,5
protsendipunktini
või naatriumoksiidi üldsisaldus absoluutväärtusena
ja vees lahustuv aineosa
Vase (Cu) üldsisaldus

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

Tsingi (Zn) üldsisaldus

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

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

PFC 1(B): orgaanilis-mineraalne väetis
Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed
N

P2O5

K2O

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

ET

MgO

CaO

SO3

±25 %
nende
toitainete
deklareeritud sisaldusest kuni
maksimaalselt
1,5
protsendipunktini
absoluutväärtusena
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Na2O
±25 %
deklareeritud
sisaldusest
kuni
maksimaalselt 0,9
protsendipunktini
absoluutväärtusena

ET

Mikrotoitaineid
väetised

sisaldavad

Mikrotoitainevormide deklareeritud
sisalduse lubatud hälbed

Kontsentratsioonid kuni 2 %
Kontsentratsioonid
2,1 % – 10 %

±20 % deklareeritud väärtusest

vahemikus

Kontsentratsioonid üle 10 %

±0,3 protsendipunkti absoluutväärtusena
±1,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Orgaaniline süsinik: ±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0
protsendipunktini absoluutväärtusena.
Orgaaniline lämmastik: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt
1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.
Vase (Cu) üldsisaldus:
±50 % suhteline hälve
maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.

deklareeritud

väärtusest

kuni

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

deklareeritud

väärtusest

kuni

Kuivainesisaldus: ±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena.
Kogus: –5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.
PFC 1(C): mineraalväetis
PFC 1(C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed
N

P2O5

K2O

MgO

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

CaO

SO3

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

Na2O
±25 %
deklareeritud
sisaldusest
kuni
maksimaalselt 0,9
protsendipunktini
absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis: ±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva
materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.
Kogus: 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.
PFC 1(C)(II): mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis
Mikrotoitaineid
väetised

sisaldavad

Mikrotoitainevormide deklareeritud
sisalduse lubatud hälbed

Kontsentratsioonid kuni 2 %
Kontsentratsioonid vahemikus 2,1–

ET

±20 % deklareeritud väärtusest
±0,3 protsendipunkti absoluutväärtusena
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10 %
Kontsentratsioonid üle 10 %

±1,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Kogus: 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.
PFC 2: LUBIAINE
Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed
Neutraliseeriv toime

±3

Granulomeetriline koostis

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

Kaltsiumoksiidi üldsisaldus

±3 protsendipunkti absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi üldsisaldus:
kontsentratsioon alla 8 %

±1,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

kontsentratsioon vahemikus 8–16 %

±2,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

kontsentratsioon 16 % ja üle selle

±3,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Reaktsioonivõime

±15 protsendipunkti absoluutväärtusena

Kogus

–5 % suhteline
väärtusest

hälve

deklareeritud

PFC 3: MULLAPARANDUSAINE
Deklareeritud toitaine vormid ja Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed
muud
deklareeritud
kvaliteedikriteeriumid
pH

±0,7 tootmise ajal
±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C)

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest
kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini
absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0
protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi
üldsisaldus

ET

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

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine

10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest
tootmise ajal
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–25 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest
mis tahes ajal turustusahelas
Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline ±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest
lämmastik (N)
kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini
absoluutväärtusena
Granulomeetriline koostis

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

PFC 4: KASVUSUBSTRAAT
Deklareeritud toitaine vormid ja Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed
muud
deklareeritud
kvaliteedikriteeriumid
Elektrijuhtivus

±50 % suhteline hälve tootmise ajal
±75 % suhteline
turustusahelas

tahes

ajal

mis

tahes

ajal

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest –5 % suhteline hälve tootmise ajal
koosneva aine koguse (mahu) –25 % suhteline hälve mis
määramine
turustusahelas

tahes

ajal

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse –5 % suhteline hälve tootmise ajal
(mahu) määramine
–25 % suhteline hälve mis
turustusahelas

tahes

ajal

tahes

ajal

tahes

ajal

tahes

ajal

pH

hälve

mis

±0,7 tootmise ajal
±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus
(mahuna
kuupmeetrites)

liitrites

või –5 % suhteline hälve tootmise ajal
–25 % suhteline
turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal
±75 % suhteline
turustusahelas

Vees lahustuv
(P2O5)

hälve

mis

fosforpentaoksiid ±50 % suhteline hälve tootmise ajal

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O)

±75 % suhteline
turustusahelas

hälve

mis

±50 % suhteline hälve tootmise ajal
±75 % suhteline
turustusahelas

ET

hälve
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hälve

mis
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PFC 6: TAIMEDE BIOSTIMULAATOR
Deklareeritud sisaldus
temperatuuril 20 °C
Kuni 25

(g/kg

või

g/l) Lubatud hälve
±15 % suhteline hälve PFC 6 puhul
±15 % suhteline hälve, kui taimede
biostimulaator on PFC 7 alusel segatud
muude CE-märgisega väetisetoodetega

ET

Üle 25 ja kuni 100

±10 % suhteline hälve

Üle 100 ja kuni 250

±6 % suhteline hälve

Üle 250 ja kuni 500

±5 % suhteline hälve

Üle 500

±25 g/kg või ±25 g/l
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IV LISA
Vastavushindamismenetlused

1. OSA
VASTAVUSHINDAMISMENETLUSTE KOHALDATAVUS
Käesolevas
osas
sätestatakse
käesoleva
lisa
2.
osas
määratletud
vastavushindamismenetluse moodulite kohaldatavus CE-märgisega väetisetoodetele
sõltuvalt nende II lisas määratletud koostisainete kategooriatest („CMC”) ja I lisas
määratletud toodete toimekategooriatest („PFC”).
1.

TOOTMISE SISEKONTROLLI (MOODUL A) KOHALDATAVUS

1.

Moodulit A võib kasutada CE-märgisega väetisetoote puhul, mis koosneb üksnes
ühest või mitmest järgmisest ainest:
(a)

CMC 1 all sätestatud algmaterjalist ained ja segud;

(b)

CMC 4 all sätestatud energiakultuuri kääritussaadused;

(c)

CMC 6 all sätestatud toiduainetööstuse kõrvalsaadused;

(d)

CMC 7 all sätestatud mikroorganismid;

(e)

CMC 8 all sätestatud agronoomilised lisaained või

(f)

CMC 9 all sätestatud toitainepolümeerid.

2.

Moodulit A võib kasutada ka PFC 7 all sätestatud väetisetoodete mehaanilise segu
puhul.

3.

Erandina punktidest 1 ja 2 ei kasutata moodulit A järgmise puhul:

2.

(a)

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud makrotoitaineid sisaldav kõrge
lämmastikusisaldusega tahke mineraalne ammooniumnitraatlihtväetis või kompleksväetis või sellist toodet sisaldav väetisetoodete mehaaniline segu;

(b)

PFC 5(A)(I) all sätestatud nitrifikatsiooni inhibiitor;

(c)

PFC 5(A)(II) all sätestatud ureaasi inhibiitor või

(d)

PFC 6 all sätestatud taimede biostimulaator.

TOOTMISE

SISEKONTROLLI KOHALDATAVUS
KATSETAMISEGA (MOODUL A1)

KOOS

KONTROLLITAVA

TOOTE

Moodulit A1 kasutatakse PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud makrotoitaineid
sisaldava
kõrge
lämmastikusisaldusega
tahke
mineraalse
ammooniumnitraatlihtväetise või -kompleksväetise ning sellist toodet sisaldava ja
PFC 7 all sätestatud väetisetoodete mehaanilise segu puhul.
3.

ELI

TÜÜBIHINDAMISMENETLUSE (MOODUL B) NING TOOTMISE SISEKONTROLLIL
PÕHINEVA TÜÜBIVASTAVUSE (MOODUL C) KOHALDATAVUS

1.

Moodulit B võib koos mooduliga C kasutada CE-märgisega väetisetoote puhul, mis
koosneb üksnes ühest või mitmest järgmisest ainest:
(a)

ET

CMC 2 all sätestatud töötlemata või mehaaniliselt töödeldud taimed, taimeosad
või taimeekstraktid;
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2.

(b)

CMC 10 all sätestatud polümeerid, mis ei ole toitainepolümeerid;

(c)

CMC 11 all sätestatud teatavad loomsed kõrvalsaadused või

(d)

CMCd, mille puhul võib kasutada moodulit A vastavalt kõnealuse mooduli
kohaldatavust käsitlevale 1. jao punktile 1.

Mooduleid B ja C võib kasutada ka järgmise puhul:
(a)

PFC 5(A)(I) all sätestatud nitrifikatsiooni inhibiitor;

(b)

PFC 5(A)(II) all sätestatud ureaasi inhibiitor;

(c)

PFC 6 all sätestatud taimede biostimulaator ning

(d)

toode, mille puhul võib kasutada moodulit A vastavalt kõnealuse mooduli
kohaldatavust käsitlevale 1. jao punktile 2.

3.

Erandina punktidest 1 ja 2 ei kasutata mooduleid B ja C PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all
sätestatud makrotoitaineid sisaldava kõrge lämmastikusisaldusega tahke mineraalse
ammooniumnitraatlihtväetise või -kompleksväetise või sellist toodet sisaldava
väetisetoodete mehaanilise segu puhul.

4.

TOOTMISPROTSESSI KVALITEEDI TAGAMISE (MOODUL D1) KOHALDATAVUS

1.

Moodulit D1 võib kasutada kõigi CE-märgisega väetisetoodete puhul.

2.

Erandina punktist 1 ei kasutata moodulit D1 PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud
makrotoitaineid sisaldava kõrge lämmastikusisaldusega tahke mineraalse
ammooniumnitraatlihtväetise või -kompleksväetise või sellist toodet sisaldava
väetisetoodete mehaanilise segu puhul.

2. OSA
VASTAVUSHINDAMISMENETLUSTE KIRJELDUS
MOODUL A – TOOTMISE SISEKONTROLL

ET

1.

Mooduli kirjeldus

1.

Tootmise sisekontroll on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab allpool
punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab omal vastutusel, et
asjaomased CE-märgisega väetisetooted vastavad käesoleva määrusega nende suhtes
kohaldatavatele nõuetele.

2.

Tehniline dokumentatsioon

2.1

Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon võimaldab hinnata CEmärgisega väetisetoote vastavust asjakohastele nõuetele ning sisaldab riski(de)
nõuetekohast analüüsi ja hinnangut.

2.2

Tehnilises dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja
käsitletakse CE-märgisega väetisetoote kavandamist, tootmist ja kasutamist
hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab vähemalt
järgmist:
(a)

CE-märgisega väetisetoote üldkirjeldus;

(b)

põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid;
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(c)

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

(d)

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud
harmoneeritud standardite loetelu ja, kui kõnealuseid harmoneeritud
standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on
käesolevas määruses esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas
ühtsete kirjelduste või muude kohaldatud asjakohaste tehniliste kirjelduste
loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse
tehnilises dokumentatsioonis osad, mida on kohaldatud;

(e)

tehtud kavandi arvutuste, läbiviidud hindamiste jms tulemused ning

(f)

katseprotokollid.

3.

Tootmine

3.

Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid
CE-märgisega väetisetoodete vastavuse eespool punktis 2 osutatud tehnilisele
dokumentatsioonile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva määruse nõuetele.

4.

CE-märgis, ELi vastavusdeklaratsioon

4.1.

Tootja kinnitab CE-märgise igale väetisetootele, mis vastab käesoleva määrusega
kohaldatavatele nõuetele.

4.2.

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

4.3.

Iga CE-märgisega väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsiooni koopia.

5.

Volitatud esindaja

5.

Eespool punktis 4 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema
volitatud esindaja, kui kohustused on volituses täpsustatud.

MOODUL A1. TOOTMISE SISEKONTROLL KOOS KONTROLLITAVA TOOTE KATSETAMISEGA

ET

1.

Mooduli kirjeldus

6.

Tootmise
sisekontroll
koos
kontrollitava
toote
katsetamisega
on
vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab allpool punktides 2, 3, 4 ja 5
sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab omal vastutusel, et asjaomased CEmärgisega väetisetooted vastavad käesoleva määrusega nende suhtes kohaldatavatele
nõuetele.

2.

Tehniline dokumentatsioon

2.1.

Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon võimaldab hinnata CEmärgisega väetisetoote vastavust asjaomastele nõuetele ning sisaldab riski(de)
nõuetekohast analüüsi ja hinnangut.
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2.2.

Tehnilises dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja
käsitletakse CE-märgisega väetisetoote kavandamist, tootmist ja kasutamist
hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab asjakohasel juhul
vähemalt järgmist:
(a)

CE-märgisega väetisetoote üldkirjeldus;

(b)

põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid;

(c)

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

(d)

toote ja selle põhikomponentide valmistamiskohtade nimed ja aadressid ning
käitajad;

(e)

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud
harmoneeritud standardite loetelu ja, kui kõnealuseid harmoneeritud
standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on
käesolevas määruses esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas
ühtsete kirjelduste või muude kohaldatud asjakohaste tehniliste kirjelduste
loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse
tehnilises dokumentatsioonis osad, mida on kohaldatud;

(f)

tehtud kavandi arvutuste, läbiviidud hindamiste jms tulemused ning

(g)

katseprotokollid.

3.

Tootmine

3.

Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid
CE-märgisega väetisetoodete vastavuse eespool punktis 2 osutatud tehnilisele
dokumentatsioonile ja käesoleva määruse nõuetele.

4.

Toote kontrollimine seoses gaasiõli peetumise ja detonatsioonikindlusega

4.

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

käesoleva määruse I lisas PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) punktis 4 osutatud gaasiõli
peetumise nõudele ning

(b)

käesoleva määruse I lisas PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) punktis 5 osutatud
detonatsioonikindluse nõudele.

Katsed korraldatakse tootja valitud teavitatud asutuse vastutusel.

ET

4.1.

Termotsüklid enne I lisas PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) punktis 4 osutatud gaasiõli
peetumise nõudele vastavuse katset

4.1.1.

Põhimõte ja määratlus

4.1.1.

Erlenmeyeri kolbi viidud proov soojendatakse toatemperatuurilt temperatuurini
50 °C ja hoitakse seda saavutatud temperatuuril kaks tundi (50 °C-staadium).
Seejärel jahutatakse proov temperatuurini 25 °C ja hoitakse seda sellel temperatuuril
kaks tundi (25 °C-staadium). Kaks järjestikust staadiumi 50 °C ja 25 °C juures koos
kujutavad endast üht termotsüklit. Pärast kahe termotsükli läbimist hoitakse uuritavat
proovi 20 (±3) °C juures gaasiõli peetumise näitaja (õliretentsiooniarvu)
määramiseks.
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4.1.2.

Seadmed

4.1.2.

Harilikud laboriseadmed, eelkõige:

4.1.3.

(a)

25 ( 1) ja 50 ( 1) °C juures termostateeritavad veevannid,

(b)

Erlenmeyeri kolvid, 150 ml.

Katse käik

4.1.3.1. Iga uuritav 70 ( 5) g proov pannakse Erlenmeyeri kolbi ja kolvid suletakse
korkidega.
4.1.3.2. Iga kahe tunni järel tõstetakse kolvid 50 °C-vannist 25 °C-vanni ja ümberpöördult.
4.1.3.3. Kummaski veevannis hoitakse vett püsival temperatuuril ja liikuvana, segades seda
kiiresti ja jälgides, et vee tase ulatuks proovi tasemest kõrgemale. Korkide kaitseks
kondensaadi eest kaetakse need vahtkummist kapslitega.

ET

4.2.

Termotsüklid enne I lisas
detonatsioonikindluse katset

PFC

1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

punktis

5

osutatud

4.2.1.

Põhimõte ja määratlus

4.2.1.

Veekindlasse kapslisse pandud proov soojendatakse tavatemperatuurilt
temperatuurini 50 °C ja hoitakse seda saavutatud temperatuuril üks tund (50 °Cstaadium). Seejärel jahutatakse proov temperatuurini 25 °C ja hoitakse sellel
temperatuuril üks tund (25 °C-staadium). Kaks järjestikust staadiumi 50 °C ja 25 °C
juures koos kujutavad endast üht termotsüklit. Pärast nõutava arvu termotsüklite
läbimist hoitakse uuritavat proovi kuni detonatsioonikindluse katseni 20 (±3) °C
juures.

4.2.2.

Seadmed
(a)

Temperatuurivahemikus 20–51 °C termostateeritav veevann, mida saab
soojendada ja jahutada kiirusega vähemalt 10 °C/h, või kaks veevanni, millest
üks on termostateeritud 20 °C juures ja teine 51 °C juures. Vett veevanni(de)s
segatakse pidevalt; veevanni mahutavus on küllaldane selleks, et tagada vee
tugev ringlemine.

(b)

Üleni veekindel roostevabast terasest kapsel, millel on keskel termopaar.
Kapsli laius väljastpoolt on 45 ( 2) mm ja seinte paksus 1,5 mm (vt joonis 1).
Kapsli kõrguse ja pikkuse võib valida vastavalt veevanni mõõtmetele, nt
pikkus 600 mm, kõrgus 400 mm.

4.2.3.

Katse käik

4.2.3.

Kapslisse pannakse üheks detonatsiooniks küllaldane kogus väetist ja kaas suletakse.
Kapsel asetatakse veevanni. Vesi soojendatakse temperatuurini 51 °C ja mõõdetakse
temperatuur väetiseproovi keskel. Ühe tunni möödumisel sellest, kui temperatuur
proovi keskel on saavutanud 50 °C, vesi jahutatakse. Ühe tunni möödumisel sellest,
kui temperatuur proovi keskel on saavutanud 25 °C, vesi soojendatakse ning
alustatakse teist termotsüklit. Juhul kui kasutatakse kaht veevanni, asetatakse kapsel
pärast iga soojendus-/jahutustsüklit teise veevanni.
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Joonis 1

4.3.

I lisas PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) punktis 5 osutatud detonatsioonikindluse katse

4.3.1.

Kirjeldus

4.3.1.1. Katse viiakse läbi CE-märgisega väetisetoote esindaval valimil. Enne
detonatsioonikindluse katset tehakse kogu väetiseprooviga viis eespool nimetatud
punkti 4.2 sätete kohast termotsüklit.
4.3.1.2. CE-märgisega väetisetootega tehakse detonatsioonikatse rõhtsalt asetsevas terastorus
järgmiste nõuete kohaselt:

ET

(a)

õmblusteta terastoru,

(b)

toru pikkus: vähemalt 1 000 mm,

(c)

nominaalne välisläbimõõt: vähemalt 114 mm,

(d)

nominaalne seina paksus: vähemalt 5 mm,

(e)

võimenduslaeng: selleks et määrata proovi tundlikkust detonatsiooni
levimisele, valitakse võimenduslaengu liik ja mass nii, et proovile avaldatav
detonatsioonisurve oleks maksimaalne,

(f)

katsetemperatuur: 15–25 °C,

(g)

pliist indikaatorsilindrid detonatsiooni määramiseks: läbimõõt 50 mm, kõrgus
100 mm,

(h)

pliisilindrid asetatakse 150 mm intervallidega nii, et nad kannaksid terastoru
rõhtasendis. Katset tehakse kaks korda. Katse loetakse lõplikuks, kui
kummaski katses ühe või mitme kandva silindri muljutuse määr on alla 5 %.
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4.3.2.

Põhimõte

4.3.2.

Uuritav proov suletakse terastorusse ja proovile antakse võimenduslõhkelaengu abil
detonatsiooniimpulss. Detonatsiooni levimist hinnatakse katse ajal rõhtsat toru
kandvate pliisilindrite muljutuse määra järgi.

4.3.3.

Seadmed ja vahendid
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ET

Plastne lõhkeaine, pentriidi sisaldus 83–86 %


tihedus: 1 500–1 600 kg/m3



detonatsiooni kiirus: 7 300–7 700 m/s



mass: 500 ( 1) grammi.

Seitse painduvat mittemetall-mähiskestaga detoneernööri


täidise mass: 11–13 g/m



iga detoneernööri pikkus: 400 ( 2) mm.

Pressitud sekundaarlõhkeaine tablett, milles on pesa detonaatori jaoks


Lõhkeaine heksogeen/vaha 95/5, tetrüül
sekundaarlõhkeaine, grafiidilisandiga või ilma



tihedus: 1 500–1 600 kg/m3



läbimõõt: 19–21 mm



kõrgus: 19–23 mm



tsentraalne pesa detonaatori jaoks: läbimõõt 7–7,3 mm, sügavus 12 mm.

või

muu

samalaadne

ISO 65 – 1981 – Paksuseinalised torud – spetsifikaadile vastav õmblusteta
terastoru nominaalläbimõõduga DN 100 (4'')


väline diameeter: 113,1–115,0 mm



seina paksus: 5,0–6,5 mm



pikkus: 1 005 ( 2) mm.

Alusplaat


materjal: heakvaliteediline keevitatav teras



mõõtmed: 160  160 mm



paksus: 5–6 mm.

Kuus pliisilindrit


läbimõõt: 50 ( 1) mm



kõrgus: 100–101 mm



materjal: pehme plii, puhtus vähemalt 99,5 %.

Terasplokk


pikkus: vähemalt 1 000 mm



laius: vähemalt 150 mm



kõrgus: vähemalt 150 mm
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(h)

4.3.4.

mass: vähemalt 300 kg, kui puudub kindel terasploki alus.

Plast- või pappsilinder võimenduslaengu jaoks


seina paksus: 1,5–2,5 mm



läbimõõt: 92–96 mm



kõrgus: 64–67 mm.

(i)

Detonaator (elektriline või mitteelektriline detonaator), initsiatsiooniimpulss 810

(j)

Puuketas


läbimõõt: 92–96 mm. Puuketta läbimõõt peab sobima plast- või
pappsilindri siseläbimõõduga (eespool punkt h).



paksus: 20 mm.

(k)

Puupulk, mille mõõtmed on samad kui detonaatoril (punkt i eespool)

(l)

Nööpnõelad (pikkusega mitte üle 20 mm)

Katse käik

4.3.4.1. Võimenduslaengu ettevalmistamine terastorusse asetamiseks
4.3.4.1. Olenevalt seadmete kättesaadavusest võib lõhkeainet võimenduslaengus initsieerida
kas


samaaegse initsieerimisega seitsmes punktis, millele on osutatud allpool
punktis 4.3.4.1.1 või



initsieerimisega presstableti abil tsentrist, millele on osutatud allpool punktis
4.3.4.1.2.

4.3.4.1.1.

Samaaegne initsieerimine seitsmes punktis

4.3.4.1.1.

Kasutamiseks ettevalmistatud võimenduslaeng on näidatud allpool joonisel 2.

4.3.4.1.1.1.
Läbi puuketta (punkti 4.3.3 alapunkt j) keskme ja 55 mm läbimõõduga
kontsentrilisel ringjoonel sümmeetriliselt jaotunud kuue punkti puuritakse teljega
paralleelsed avad. Avade läbimõõt on 6–7 mm (vt joonis 2, lõige A-B), olenevalt
kasutatava detoneernööri (punkti 4.3.3 alapunkt b) läbimõõdust.
4.3.4.1.1.2.
Lõigatakse seitse 400 mm pikkust painduva detoneernööri (punkti 4.3.3
alapunkt b) tükki, kusjuures lõiked tehakse siledad, nii et tükkide otstest ei läheks
lõhkeainet kaduma, ja otsad kaetakse viivitamata kleepribaga. Kõik seitse
detoneernööri pistetakse puuketta (punkti 4.3.3 alapunkt j) avadesse, igasse avasse
üks nöör, nii et nööride otsad ulatuksid ketta teisest küljest välja mõne sentimeetri
võrra. Seejärel torgatakse iga detoneernööri tekstiilkesta põiki 5–6 mm kaugusele
otsast väike nööpnõel (punkti 4.3.3 alapunkt l) ja nööpnõela kõrvale ümber
detoneernööri mähitakse 2 cm laiune kleepriba. Seejärel tõmmatakse nööri pikemast
otsast nööpnõel vastu puuketast.
4.3.4.1.1.3.
Plastsest lõhkeainest (punkti 4.3.3 alapunkt a) vormitakse 92–96 mm
läbimõõduga silinder, olenevalt silindri (punkti 4.3.3 alapunkt h) läbimõõdust.
Silinder asetatakse püsti rõhtsale pinnale ja pannakse sisse vormitud lõhkeaine.
Seejärel asetatakse silindri ülemisse otsa puuketas17 seitsme detoneernööri tükiga ja
17
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Ketta läbimõõt peab vastama silindri siseläbimõõdule.
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surutakse see vastu lõhkeainet. Silindri kõrgus reguleeritakse selliseks (64–67 mm),
et selle ülemine serv ei ulatuks puukettast kõrgemale. Seejärel kinnitatakse silinder
kogu perimeetri ulatuses näiteks klambrite või väikeste naeltega puuketta külge.
4.3.4.1.1.4.
Seitsme detoneernööri tüki vabad otsad seatakse ümber puupulga (punkti 4.3.3
alapunkt k) nii, et nad kõik asuksid ühel puupulgaga ristuval tasandil. Otsad
kinnitatakse puupulga ümber kimpu kleepriba abil18.
4.3.4.1.2.

Initsieerimine presstableti abil tsentrist

4.3.4.1.2.

Kasutamiseks ettevalmistatud võimenduslaeng on näidatud joonisel 3.

4.3.4.1.2.1.

Presstableti valmistamine

4.3.4.1.2.1.
Rakendades vajalikke ettevaatusabinõusid, pannakse 10 grammi sekundaarset
lõhkeainet (punkti 4.3.3 alapunkt c) 19–21 mm siseläbimõõduga vormi ja pressitakse
nõutava kuju ja tihedusega tabletiks. (Tableti läbimõõdu ja kõrguse suhe peab olema
ligikaudu 1 : 1.) Vormi põhja keskel on 12 mm kõrgune 7–7,3 mm läbimõõduga
(olenevalt kasutatava detonaatori läbimõõdust) kärn, mis tekitab presstabletis
silindrikujulise pesa, kuhu hiljem asetatakse detonaator.
4.3.4.1.2.2.

Võimenduslaengu ettevalmistamine

4.3.4.1.2.2.
Rõhtsal pinnal püsti seisvasse silindrisse (punkti 4.3.3 alapunkt h) pannakse
lõhkeaine (punkti 4.3.3 alapunkt a) ja surutakse seda puustantsiga, nii et lõhkeaine
omandab tsentraalpesaga silindri kuju. Sellesse pessa asetatakse presstablett.
Presstabletiga silindrikujuline lõhkeaine kaetakse puukettaga (punkti 4.3.3 alapunkt
j), milles on 7,0–7,3 mm läbimõõduga tsentraalava detonaatori sissepanemiseks.
Puuketas ja silinder kinnitatakse kokku ristuvate kleepribadega. Puukettasse puuritud
ava ja presstabletis olev pesa peavad olema ühel teljel; selle tagamiseks torgatakse
läbi ava puupulk (punkti 4.3.3 alapunkt k).
4.3.4.2. Terastoru ettevalmistamine detonatsioonikatseks
4.3.4.2. Terastoru (punkti 4.3.3 alapunkt d) ühest otsast 4 mm kaugusel puuritakse teineteise
vastu risti läbi seina kaks 4 mm läbimõõduga ava. Toru teise otsa külge kinnitatakse
põkk-keevituse abil alusplaat (punkti 4.3.3 alapunkt e), kusjuures täisnurk alusplaadi
ja toru seina vahel täidetakse kogu liitekoha ulatuses keevismetalliga.
4.3.4.3. Terastoru täitmine ja laadimine
4.3.4.3. Vt joonised 2 ja 3.
4.3.4.3.1.
Uuritavat proovi, terastoru ja võimenduslaengut konditsioneeritakse 20 ( 5)
°C juures. Kahe detonatsioonikatse tegemiseks on vaja 16–18 kg uuritavat proovi.
4.3.4.3.2.1
Terastoru pannakse püsti, nii et selle nelinurkne alusplaat toetuks kindlale
tasasele, soovitatavalt betoonist alusele. Terastoru täidetakse ligikaudu ühe
kolmandikuni tema kõrgusest uuritava prooviga ja lastakse tal viis korda kukkuda
10 cm kõrguselt vertikaalselt vastu põrandat, et graanulid asetuksid torus nii tihedalt
kui võimalik. Tihendamise kiirendamiseks põrutatakse toru, lüües teda kukkumiste
vahel kokku 10 korda 750–1 000 grammise haamriga.
4.3.4.3.2.2.
Laadimist korratakse teise uuritava prooviosaga samal viisil. Viimane täitmine
tehakse nii, et pärast toru tõstmist ja kukkuda laskmist kokku 10 korda ja 20
vahepealset haamrilööki täidaks proov toru 70 mm kauguseni tema suudmest.
18

ET

NB! Kui pärast kokkupanemist on kuus välimist detoneernööri pingul, võib keskmine detoneernöör olla
pisut lõdvem.
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4.3.4.3.2.3
Terastorusse laaditud proovi tase reguleeritakse selliseks, et hiljem torusse
pandav võimenduslaeng (millele on osutatud eespool punktis 4.3.4.1.1 või 4.3.4.1.2)
puutuks kogu pinna ulatuses tihedalt kokku prooviga.
4.3.4.3.3.
Võimenduslaeng asetatakse torusse nii, et see puutuks kokku prooviga;
puuketta ülemine pind peab asetsema 6 mm allpool toru suuet. Oluline tihe
kokkupuude lõhkeaine ja uuritava proovi vahel saavutatakse väikeste proovikoguste
lisamise või eemaldamise abil. Nagu joonistel 2 ja 3 näidatud, tuleb toru suudme
lähedal olevatest avadest torgata läbi splindid ja painutada nende harud laiali vastu
toru.
4.3.4.4. Terastoru ja pliisilindrite asetus (vt joonis 4)
4.3.4.4.1.
Pliisilindrite (punkti 4.3.3 alapunkt f) põhjad nummerdatakse ühest kuueni.
Rõhtsal alusel oleva terasploki (4.3.7) keskjoonele tehakse kuus märki 150 mm
vahemaadega, kusjuures esimene märk peab olema vähemalt 75 mm kaugusel ploki
servast. Iga märgi kohale pannakse püsti pliisilinder nii, et iga silindri põhja
keskpunkt asetseks märgil.
4.3.4.4.2.
Punkti 4.3.4.3 kohaselt ettevalmistatud terastoru asetatakse rõhtsalt
pliisilindritele, nii et terastoru telg oleks terasploki keskjoonega paralleelne ja toru
kinnikeevitatud ots ulatuks 50 mm üle pliisilindri nr 6. Selleks et toru ei veereks,
pannakse pliisilindrite ülemiste otste ja toru seina vahele väikesed puukiilud (üks kiil
kummalegi poole) või asetatakse toru ja terasploki vahele puust risttugi.
Märkus: tuleb kontrollida, et toru puudutaks kõiki kuut pliisilindrit; väikesi toru
kõverusi võib kompenseerida, pöörates toru ümber pikitelje; kui mõni pliisilinder on
liiga kõrge, antakse ettevaatlikult haamriga lüües talle nõutav kõrgus.
4.3.4.5. Detonatsiooni ettevalmistamine
4.3.4.5.1.
Seade koostatakse punktis 4.3.4.4 kirjeldatu kohaselt pommivarjendis või
nõuetekohaselt ettevalmistatud maa-aluses rajatises (nt kaevandus või tunnel).
Kontrollitakse, et terastoru oleks enne detonatsiooni hoitud 20 ( 5) °C juures.
Märkus: kui kõnesolevaid lõhkamiseks sobivaid kohti ei ole, võib vajaduse korral
tööks kasutada ka puitprussidega kaetud betoonvoodriga süvendit. Detonatsioon võib
tekitada suure kineetilise energiaga lendavaid terasekilde, sellepärast tuleb laengud
lõhata elumajadest ja liiklusteedest nõutaval kaugusel.
4.3.4.5.2.
Kui kasutatakse seitsme initsiatsioonipunktiga võimenduslaengut, tuleb
kontrollida, et detoneernöörid oleksid punkti 4.3.4.1.1.4 joonealuse märkuse
kirjelduse kohaselt välja sirutatud ja asetseksid nii rõhtsalt kui võimalik.
4.3.4.5.3.
Puupulk eemaldatakse ja asemele pannakse detonaator. Enne laengu lõhkamist
evakueeritakse inimesed ohutsoonist ja katsepersonal varjub.
4.3.4.5.4.

Lõhkeaine detoneeritakse.

4.3.4.6.1 Suitsul (gaasilised ning mõnikord mürgised laguproduktid nagu nitroosgaasid)
lastakse piisava aja jooksul hajuda, seejärel korjatakse pliisilindrid kokku ja
mõõdetakse nende kõrgused nooniusega nihkkaliibri abil.
4.3.4.6.2.
Registreeritakse iga nummerdatud pliisilindri muljutuse määr, mis
väljendatakse protsentides esialgsest 100millimeetrisest kõrgusest. Kui silinder on
muljutud kaldu, registreeritakse suurim ja väikseim väärtus ning arvutatakse
keskmine.
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4.3.4.7. Võib kasutada ka detonatsioonikiiruse pidevmõõtmise sondi; sond asetatakse piki
toru telge või seina.
4.3.4.8. Iga prooviga tehakse kaks detonatsioonikatset.
4.3.5.

Katseprotokoll

4.3.5.

Iga detonatsioonikatse protokollis esitatakse järgmiste parameetrite väärtused:


tegelikul mõõtmisel leitud terastoru välisläbimõõt ja seina paksus,



terastoru Brinelli kõvadus,



toru ja proovi temperatuur vahetult enne laengu lõhkamist,



terastorus oleva proovi pakketihedus (kg/m3),



iga pliisilindri kõrgus pärast laengu lõhkamist ja vastava silindri number,



võimenduslaengu initsieerimise meetod.

4.3.5.1. Katsetulemuste hindamine
4.3.5.1. Katse loetakse lõplikuks, kui kummagi lõhkamise korral vähemalt ühe pliisilindri
muljutuse määr on alla 5 %.
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Joonis 4
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5.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

5.1.

Tootja kinnitab CE-märgise igale väetisetootele, mis vastab käesoleva määrusega
kohaldatavatele nõuetele.

5.2.

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

6.

Volitatud esindaja

6.

Eespool punktis 5 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema
volitatud esindaja, kui kohustused on volituses täpsustatud.
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MOODUL B – ELI TÜÜBIHINDAMINE
1.

ELi tüübihindamine on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul teavitatud
asutus hindab CE-märgisega väetisetoote tehnilist kavandit ja kontrollib ning
kinnitab, et CE-märgisega väetisetoote tehniline kavand vastab käesoleva määruse
nõuetele.

2.

CE-märgisega väetisetoote tehnilise kavandi vastavuse hindamist võib teostada
tehnilise dokumentatsiooni ja allpool punktis 3.2 osutatud täiendavate tõendite
kontrollimise teel koos kavandatud toodangut esindava toote näidise ühe või mitme
kriitilise osa hindamisega (toote- ja kavanditüübi kombinatsioon).

3.1.

Tootja esitab ELi tüübihindamistaotluse ühele enda valitud teavitatud asutusele.

3.2.

Taotlus sisaldab järgmist:
(a)

tootja nimi ja aadress ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka
tema nimi ja aadress;

(b)

kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele
teavitatud asutusele;

(c)

tehniline dokumentatsioon. Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata CEmärgisega väetisetoote vastavust käesoleva määruse raames kohaldatavatele
nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises
dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse
CE-märgisega väetisetoote kavandamist, tootmist ja kasutamist hindamiseks
vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab asjakohasel juhul
vähemalt järgmist:

(d)

ET



CE-märgisega väetisetoote üldkirjeldus;



põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid;



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



Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud
harmoneeritud standardite loetelu ja, kui kõnealuseid harmoneeritud
standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on
käesolevas määruses esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud,
sealhulgas ühtsete kirjelduste või muude kohaldatud asjakohaste
tehniliste kirjelduste loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud
standardite puhul täpsustatakse tehnilises dokumentatsioonis osad, mida
on kohaldatud;



tehtud kavandi arvutuste, läbiviidud hindamiste jne tulemused;



katseprotokollid ning



kui toode sisaldab loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009
tähenduses või koosneb neist, siis kõnealuse määruse kohased saatelehed
või terviseohutuse tõendid ning tõend, et loomsed kõrvalsaadused on
jõudnud kõnealuse määruse tähenduses tootmisahela lõpp-punkti;

kavandatava toodangu näidised. Teavitatud asutus võib nõuda veel
lisanäidiseid, kui see on kontrollimiseks vajalik;
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(e)

4.

tõendusmaterjal tehnilise kavandi nõuetele vastavuse kohta. Tõendusmaterjalis
on nimetatud kõik kasutatud dokumendid, eelkõige juhul, kui asjaomaseid
harmoneeritud standardeid ei ole täielikult kohaldatud. Vajaduse korral
sisaldab tõendusmaterjal vastavalt muudele asjakohastele tehnilistele
kirjeldustele tootja asjakohases laboris või tootja nimel ja tema vastutusel
mõnes teises katselaboris tehtud katsete tulemusi.

Teavitatud asutus teeb järgmist:
(a)

CE-märgisega väetisetoote puhul:
(1)

(b)

ET

kontrollib tehnilist dokumentatsiooni ja tõendusmaterjali ning hindab
CE-märgisega väetisetoote tehnilise kavandi nõuetele vastavust;

näidis(t)e puhul:
(2)

teeb kindlaks, kas näidis(ed) on toodetud
dokumentatsioonile, ja tuvastab osad, mis on
asjaomaste harmoneeritud standardite ja/või
kohaldatavatele sätetele, samuti osad, mis on
muudele asjakohastele tehnilistele kirjeldustele;

vastavalt tehnilisele
kavandatud vastavalt
tehniliste kirjelduste
kavandatud vastavalt

(3)

teostab või laseb teostada vajalikud hindamised ja/või katsed, et
kontrollida, kas juhul, kui tootja on teinud valiku kasutada harmoneeritud
standarditele ja/või tehnilistele kirjeldustele vastavaid lahendusi, on neid
rakendatud nõuetekohaselt;

(4)

teostab või laseb teostada vajalikud hindamised ja/või katsed, et
kontrollida, kas juhul, kui tootja ei ole harmoneeritud standarditele ja/või
tehnilistele kirjeldustele vastavaid lahendusi rakendanud, on tootja
kasutatavad lahendused kooskõlas käesoleva määruse vastavate oluliste
nõuetega;

(5)

lepib tootjaga kokku hindamiste ja katsete teostamise asukoha.

5.

Teavitatud asutus koostab hindamisaruande, kuhu on märgitud vastavalt punktile 4
tehtud toimingud ja nende tulemused. Ilma et see piiraks tema kohustusi teavitava
asutuse vastu, avalikustab teavitatud asutus nimetatud aruande sisu kas täielikult või
osaliselt ainult tootja loal.

6.1.

Kui tüüp vastab asjaomase CE-märgisega väetisetoote suhtes kohaldatavatele
käesoleva määruse nõuetele, väljastab teavitatud asutus tootjale ELi
tüübihindamistõendi. Tõend sisaldab tootja nime ja aadressi, hindamise järeldusi,
tõendi kehtivuse tingimusi (kui on määratletud), ja heakskiidetud tüübi
identifitseerimiseks vajalikke andmeid. Tõendiga võib kaasas olla üks või mitu lisa.

6.2.

Tõend ja selle lisad sisaldavad kogu teavet, mis võimaldab hinnata valmistatud CEmärgisega väetisetoodete vastavust hinnatud tüübile ja teha vajaduse korral
täiendavat kasutamiskontrolli.

6.3.

Kui tüüp ei vasta käesoleva määruse nõuetele, keeldub teavitatud asutus ELi
tüübihindamistõendit välja andmast ning teeb selle taotlejale teatavaks keeldumist
üksikasjalikult põhjendades.

7.1.

Teavitatud asutus hoiab end kursis mis tahes muutustega valdkonna üldtunnustatud
tehnilises tasemes, mis viitavad sellele, et kinnitatud tüüp ei pruugi enam vastata
käesoleva määruse nõuetele, mistõttu asutus seejärel otsustab, kas need muutused
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toovad kaasa täiendava uurimise. Kui uuringud on vajalikud, teatab teavitatud asutus
sellest tootjale.
7.2.

Tootja teatab ELi tüübihindamistõenditega seotud tehnilist dokumentatsiooni
haldavale teavitatud asutusele kõigist kinnitatud tüübi muutmistest, mis võivad
mõjutada CE-märgisega väetisetoote vastavust käesoleva määruse nõuetele või
nimetatud tõendi kehtivuse tingimusi. Sellised muudatused tuleb täiendavalt heaks
kiita ja vormistada esialgse ELi tüübihindamistõendi lisana.

8.1.

Kõik teavitatud asutused teatavad oma teavitavale asutusele ELi tüübihindamistõendi
ja/või selle lisade väljastamisest või tühistamisest ja teevad teavitavale asutusele
regulaarselt või selle taotluse korral kättesaadavaks nimekirja tõenditest ja/või nende
lisadest, mille andmisest keelduti, mis peatati või mida piirati muul viisil.

8.2.

Kõik teavitatud asutused teatavad teistele teavitatud asutustele ELi
tüübihindamistõenditest ja/või lisadest, mille andmisest keelduti, mis tühistati, peatati
või mida piirati muul viisil, ning taotluse korral ka väljastatud tõenditest ja/või nende
lisadest.

8.3.

Komisjon, liikmesriigid ja teised teavitatud asutused võivad taotluse korral saada ELi
tüübihindamistõendi ja/või selle lisade koopia. Komisjon ja liikmesriigid võivad
taotluse korral saada tehnilise dokumentatsiooni ja teavitatud asutuse tehtud
kontrollimiste tulemuste koopia.

8.4.

Teavitatud asutus hoiab ELi tüübikinnitustõendi, selle lisad ja täiendused ning tootja
dokumentatsiooni sisaldava tehnilise toimiku koopia alles kuni nimetatud tõendi
kehtivusaja lõpuni.

9.

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

10.

Tootja volitatud esindaja võib esitada punktis 3 osutatud taotluse ning täita punktides
7 ja 9 sätestatud kohustusi, kui need on volituses täpsustatud.
MOODUL C – TOOTMISE SISEKONTROLLIL PÕHINEV TÜÜBIVASTAVUS

ET

1.

Mooduli kirjeldus

1.

Tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa,
mille puhul tootja täidab punktides 2 ja 3 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab,
et asjaomased CE-märgisega väetisetooted vastavad ELi tüübihindamistõendis
kirjeldatud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva määruse nõuetele.

2.

Tootmine

2.

Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid
CE-märgisega väetisetoodete vastavuse ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile
ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva määruse nõuetele.

3.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

3.1.

Tootja kinnitab CE-vastavusmärgise igale väetisetootele, mis vastab ELi
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja käesoleva määruse nõuetele.

3.2.

Tootja koostab iga CE-märgisega väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt
10 aasta jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist. ELi
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vastavusdeklaratsioonis määratletakse CE-märgisega väetisetoote partii, mille kohta
see koostati.
3.3.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste ametiasutuste taotluse korral
neile kättesaadavaks.

4.

Volitatud esindaja

4.

Eespool punktis 3 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema
volitatud esindaja, kui kohustused on volituses täpsustatud.
MOODUL D1: TOOTMISPROTSESSI KVALITEEDI TAGAMINE

ET

1.

Mooduli kirjeldus

1.

Tootmisprotsessi kvaliteedi tagamine on vastavushindamismenetlus, millega CEmärgisega väetisetoote tootja täidab punktides 2, 4 ja 7 sätestatud kohustused ning
tagab ja kinnitab omal vastutusel, et asjaomased CE-märgisega väetisetooted
vastavad käesoleva määrusega nende suhtes kohaldatavatele nõuetele.

2.

Tehniline dokumentatsioon

2.

CE-märgisega
väetisetoote
tootja
koostab
tehnilise
dokumentatsiooni.
Dokumentatsioon võimaldab hinnata toote vastavust asjaomastele nõuetele ning
sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis
määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse toote kavandamist, tootmist
ja kasutamist hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab
asjakohasel juhul vähemalt järgmist:
(a)

toote üldkirjeldus;

(b)

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

(c)

nimetatud joonistest ja skeemidest ning CE-märgisega
kasutamisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;

(d)

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud
harmoneeritud standardite loetelu ja, kui kõnealuseid harmoneeritud
standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on
käesolevas määruses esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas
ühtsete kirjelduste või muude kohaldatud asjakohaste tehniliste kirjelduste
loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse
tehnilises dokumentatsioonis osad, mida on kohaldatud;

(e)

tehtud kavandi arvutuste, läbiviidud hindamiste jne tulemused;

(f)

katseprotokollid ning

(g)

kui toode sisaldab loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009
tähenduses või koosneb neist, siis kõnealuse määruse kohased saatelehed või
terviseohutuse tõendid ning tõend, et loomsed kõrvalsaadused on jõudnud
kõnealuse määruse tähenduses tootmisahela lõpp-punkti.

väetisetoote

3.

Tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavus

3.

Tootja hoiab tehnilist dokumentatsiooni asjaomaste riiklike asutuste jaoks
kättesaadavana kümme aastat pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist.
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4.

Tootmine

4.

Tootja kasutab tootmise, lõpptoodangu kontrollimise ja toodete katsetamise jaoks
punktis 5 sätestatud heakskiidetud kvaliteedisüsteemi ning tema suhtes kohaldatakse
järelevalvet punkti 6 kohaselt.

5.

Kvaliteedisüsteem

5.1.

Tootja rakendab kvaliteedisüsteemi, millega tagatakse CE-märgisega väetisetoodete
vastavus käesoleva määrusega nende suhtes kohaldatavale nõuetele.

5.1.1.

Kvaliteedisüsteem hõlmab tootekvaliteediga seotud
organisatsioonilist struktuuri ning kohustusi ja volitusi.

eesmärke,

juhtkonna

5.1.1.1. II lisas kindlaks määratud koostisainete kategooriasse („CMC”) 3 kuuluva komposti
ning kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul teeb tootja organisatsiooni
kõrgem juhtkond järgmist:

5.1.2.

(a)

tagab kvaliteedisüsteemi loomiseks ja rakendamiseks piisavate vahendite
(inimesed, taristu, seadmed) olemasolu;

(b)

määrab organisatsiooni juhtkonna liikme, kes vastutab järgmise eest:


selle tagamine, et luuakse ja kiidetakse heaks kvaliteedijuhtimise
menetlused, mida ka rakendatakse ja järgitakse;



tootja kõrgemale juhtkonnale aruannete esitamine kvaliteedijuhtimise
toimimise ja mis tahes täiustamise vajaduse kohta;



selle tagamine, et kogu tootja organisatsioonis edendatakse teadlikkust
tarbija vajadustest ja õiguslikest nõuetest ning töötajate teadvustamine
kvaliteedijuhtimise nõuete olulisusest käesoleva määruse õiguslike
nõuete täitmise jaoks;



selle tagamine, et piisaval määral koolitataks ja juhendataks kõiki, kelle
kohustused mõjutavad toote kvaliteeti ning



allpool punktis 5.1.4 nimetatud kvaliteedijuhtimise dokumentide
klassifitseerimise tagamine;

(c)

siseauditi läbiviimine kord aastas või kavandatust varem, kui selle kutsub esile
oluline muudatus, mis võib mõjutada CE-märgisega väetisetoote kvaliteeti ning

(d)

nii organisatsioonisisese kui ka -välise asjakohase suhtluskorra loomise ja
kvaliteedijuhtimise tõhususe alal toimuva suhtluse tagamine.

Kvaliteedisüsteemi rakendatakse tootmise, kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise
meetodite, protsesside ja süstemaatiliste tegevuste kaudu.

5.1.2.1. II lisas kindlaks määratud koostisainete kategooriasse („CMC”) 3 kuuluva komposti
ning kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul tagatakse süsteemiga
vastavus kõnealuses lisas sätestatud kompostimis- ja kääritusprotsessi
kriteeriumidele.
5.1.3.

ET

Kvaliteedisüsteem hõlmab uuringuid ja katseid, mis tuleb kindlaksmääratud
sagedusega viia läbi enne tootmist, selle vältel ja pärast seda.
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5.1.3.1. II lisas kindlaks määratud kategooriasse CMC 3 kuuluva komposti ning
kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul hõlmavad uuringud ja katsed
järgmist.
(a)

(1)

tarnekuupäev;

(2)

koguse mass (või mahul ja tihedusel põhinev hinnang);

(3)

sisendmaterjali tarnija identifitseerimisandmed;

(4)

sisendmaterjali tüüp;

(5)

iga partii ja tarnekoha kohapealne identifitseerimine. Kogu
tootmisprotsessi kestel on kvaliteedijuhtimise eesmärgil määratud
kordumatu identifitseerimiskood ning

(6)

tagasilükkamise korral partii nõuetele mittevastavuse põhjused ja kuhu
see saadeti;

(b)

kvalifitseeritud töötajad kontrollivad iga sisendmaterjalide saadetist visuaalselt
ning kontrollivad vastavust sisendmaterjalide spetsifikatsioonidele II lisa
kategooriates CMC 3 ja CMC 5;

(c)

tootja lükkab tagasi iga sisendmaterjali saadetise, kui visuaalse kontrolli
tulemusel leitakse tõendeid järgmise kohta:

(d)

ET

iga sisendmaterjalide partii puhul registreeritakse järgmine teave:



kompostimis- või kääritamisprotsessi või lõpliku CE-märgisega
väetisetoote kvaliteedi jaoks ohtlike või kahjulike ainete olemasolu või



mittevastavus II lisa kategooriate CMC 3 ja CMC 5 spetsifikatsioonidele,
eelkõige plastide esinemise tõttu, mis toob kaasa makroskoopiliste
lisandite piirnormi ületamise;

töötajad läbivad koolituse, milles käsitletakse:


sisendmaterjalide võimalikke ohtlikke omadusi ning



ohtlike omaduste ja plastide esinemise tuvastamist võimaldavaid
üksikasju;

(e)

väljundmaterjalidest võetakse proove, et kontrollida nende vastavust II lisa
kategooriates CMC 3 ja CMC 5 sätestatud komposti ja kääritussaaduse
koostisainete spetsifikatsioonidele ning tagada, et väljundmaterjali omadused ei
ohustaks CE-märgisega väetisetoote vastavust I lisas sätestatud asjakohastele
nõuetele;

(f)

väljundmaterjali proove võetakse vähemalt järgmise sagedusega:
Aastane sisend
(tonnides)

Proove aastas

≤ 3000

1

3001 – 10000

2

10001 – 20000

3

20001 – 40000

4
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(g)

5.1.4.

40001 – 60000

5

60001 – 80000

6

80001 – 100000

7

100001 – 120000

8

120001 – 140000

9

140001 – 160000

10

160001 – 180000

11

> 180000

12

kui mis tahes väljundmaterjali proov ei vasta ühele või mitmele käesoleva
määruse I ja II lisa vastavates punktides sätestatud kohaldatavale piirnormile,
teeb eespool punkti 5.1.1.1 alapunktis b osutatud kvaliteedijuhtimise eest
vastutav isik järgmist:
(1)

tuvastab selgelt nõuetele mittevastavad tooted ja nende hoiukoha;

(2)

analüüsib nõuetele mittevastavuse põhjusi ja võtab vajalikke meetmeid
selle kordumise vältimiseks;

(3)

kannab punktis 5.1.4 osutatud kvaliteeti tõendavatesse dokumentidesse
teabe selle kohta, kas leiab aset ümbertöötlemine või kas toode
kõrvaldatakse.

Tootja hoiab alles kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning
katse- ja taatlustulemused, asjaomaste töötajate kvalifikatsiooniaruanded jne.

5.1.4.1. II lisas kindlaks määratud koostisainete kategooriasse („CMC”) 3 kuuluva komposti
ning kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul näitavad kvaliteeti
tõendavad dokumendid sisendmaterjalide, tootmise ja ladustamise tõhusat kontrolli
ning sisend- ja väljundmaterjalide vastavust käesoleva määruse asjaomastele
nõuetele. Kõik dokumendid peavad olema loetavad ning oma vastavas
kasutamiskohas (vastavates kasutamiskohtades) kättesaadavad ning kõik aegunud
versioonid eemaldatakse koheselt kõigist kasutamiskohtadest või vähemalt
tunnistatakse need aegunuks. Kvaliteedijuhtimise dokumendid sisaldavad vähemalt
järgmist teavet:

ET

(a)

pealkiri;

(b)

versiooni number;

(c)

väljaandmise kuupäev;

(d)

väljaandja nimi;

(e)

andmed sisendmaterjalide tõhusa kontrolli kohta;

(f)

andmed tootmisprotsessi tõhusa kontrolli kohta;

(g)

andmed väljundmaterjalide tõhusa kontrolli kohta;

(h)

andmed nõuetele mittevastavuse kohta;
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(i)

andmed kõigi kohapeal toimunud õnnetuste ja vahejuhtumite, nende
teadaolevate või oletatavate põhjuste ning võetud meetmete kohta;

(j)

andmed kolmandate osapoolte kaebuste ja nende lahendamise kohta;

(k)

andmed toote kvaliteedi eest vastutavate isikute poolt läbitud koolituse
kuupäeva, tüübi ja teema kohta;

(l)

siseauditi tulemused ja võetud meetmed ning

(m) välisauditi läbivaatuse tulemused ja võetud meetmed.
5.1.5.

Jälgitakse toote nõutud kvaliteedi saavutamist ja kvaliteedisüsteemi tõhusat
toimimist.

5.1.5.1. II lisas kindlaks määratud koostisainete kategooriasse („CMC”) 3 kuuluva komposti
ning kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul kehtestab tootja
kvaliteedisüsteemile vastavuse kontrollimiseks iga-aastase siseauditiprogrammi,
millel on järgmised osad:

5.2.

5.3.

ET

(1)

kehtestatakse ja dokumenteeritakse menetlus, milles määratletakse siseauditite
kavandamise ja läbiviimise, andmete kogumise ja tulemuste esitamise
vastutused ja nõuded; koostatakse aruanne, milles tuvastatakse
kvaliteedisüsteemile mittevastavused ja esitatakse parandusmeetmed.
Siseauditi dokumendid lisatakse kvaliteedijuhtimise dokumentidele;

(2)

esmajärjekorras tegeletakse välisaudititel tuvastatud mittevastavustega;

(3)

Ükski audiitor ei auditeeri oma tööd;

(4)

auditeeritud
valdkonna
eest
vastutav
juhtkond
parandusmeetmete võtmise põhjendamatu viivituseta;

(5)

muu kvaliteedijuhtimise süsteemi raames läbiviidud siseauditit võidakse
arvesse võta, kui see on teostatud auditiga, mis hõlmas kõnealuse
kvaliteedisüsteemi nõudeid.

tagab

vajalike

Tootja esitab taotluse asjaomaste toodete kvaliteedisüsteemi hindamiseks oma
valitud akrediteeritud teavitatud asutusele. Taotlus sisaldab järgmist:
-

tootja nimi ja aadress ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka
tema nimi ja aadress;

-

kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele
teavitatud asutusele;

-

kogu asjakohane teave kavandatava tootekategooria kohta;

-

kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid;

-

kõigi punktis 5.1 ja selle alapunktides sätestatud kvaliteedisüsteemi osade
tehniline dokumentatsioon.

Kõik tootja rakendatud süsteemi osad, nõuded ja sätted dokumenteeritakse
süsteemselt ja nõuetekohaselt normide, menetluste ja juhendite vormis.
Kvaliteedisüsteemi käsitlev dokumentatsioon võimaldab kvaliteediprogrammide, plaanide, -käsiraamatute ja -aruannete kooskõlalist tõlgendamist. Eelkõige sisaldab
see kõigi eespool punktis 5.1 ja selle alapunktides nimetatud kvaliteedijuhtimise
süsteemi osade piisavat kirjeldust.
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5.4.1.

Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab punktis
5.1 ja selle alapunktides osutatud nõuetele.

5.4.2.

Teavitatud asutus eeldab, et nendele nõuetele vastavad sellise kvaliteedisüsteemi
osad, mis järgivad asjakohasele harmoneeritud standardile vastavaid
spetsifikatsioone.

5.4.3.

Lisaks kvaliteedisüsteemidega seotud kogemustele peab vähemalt ühel auditirühma
liikmel olema kogemus asjaomase toote ja tootetehnoloogia hindamise valdkonnas ja
teadmised käesoleva määruse raames kehtivatest nõuetest. Auditi raames tehakse
kontrollkäik tootja ettevõttesse. Auditirühm vaatab üle punktis 2 osutatud tehnilise
dokumentatsiooni, et kontrollida, kas tootja on aru saanud käesoleva määruse
asjakohastest nõuetest ja on võimeline teostama vajalikke kontrolle, et tagada CEmärgisega väetisetoote vastavus nimetatud nõuetele.

5.4.4.

Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama auditi järeldusi ja põhjendatud
hindamisotsust.

5.5.

Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja
tagama, et see püsib piisava ja tõhusana.

5.6.1.

Tootja
teatab
kvaliteedisüsteemi
heaks
kiitnud
kvaliteedisüsteemi igast kavandatud muudatusest.

5.6.2.

Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud
kvaliteedisüsteem vastab punktis 5.2 osutatud nõuetele või on vaja uut hindamist.

5.6.3.

Teavitatud asutus teatab oma otsusest tootjale. Teade sisaldab kontrolli järeldusi ja
põhjendatud hindamisotsust.

6.

Teavitatud asutuse vastutusel toimuv järelevalve

6.1

Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist
tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

6.2.

Tootja võimaldab teavitatud asutusele hindamise eesmärgil juurdepääsu tootmis-,
ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ja laoruumidesse ning edastab talle kogu vajaliku
teabe, eelkõige:

asutusele

-

kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid;

-

punktis 2 osutatud tehnilise dokumentatsiooni;

-

kvaliteeti
tõendavad
dokumendid,
näiteks
ülevaatusaruanded
ja
katsetulemused, kalibreerimisandmed, andmed asjaomaste töötajate erialase
pädevuse kohta.

6.3.1.

Teavitatud asutus teostab korrapäraselt auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja
rakendab kvaliteedisüsteemi, ja esitab tootjale selle kohta auditiaruande.

6.3.2.

II lisas kindlaks määratud koostisainete kategooriasse („CMC”) 3 kuuluva komposti
ning kategooriasse CMC 5 kuuluva kääritussaaduse puhul võtab teavitatud asutus iga
auditi vältel väljundmaterjali proove ja analüüsib neid ning auditid viiakse läbi
järgmise sagedusega:
(a)

ET

teavitatud

esimesel aastal, mil teavitatud asutus teostab kõnealuse käitise seiret: sama
sagedus, mis on punkti 5.1.3.1 alapunktile f lisatud tabelis osutatud proovivõtu
sagedusel ning

70

ET

(b)

järgmistel seireaastatel: pool punkti 5.1.3.1 alapunktile f lisatud tabelis
osutatud proovivõtu sagedusest.

6.4.

Lisaks sellele võib teavitatud asutus teha tootja juurde etteteatamata kontrollkäike.
Sellistel kontrollkäikudel võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha
toote katseid, et kontrollida, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti. Teavitatud asutus
esitab tootjale kontrollkäigu aruande ja juhul, kui tehti katseid, ka katseprotokolli.

7.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

7.1.

Tootja kinnitab CE-märgise igale tootele, mis vastab käesoleva määruse nõuetele,
ning punktis 5.2 osutatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse
identifitseerimisnumbri.

7.2.1.

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

7.2.2.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste ametiasutuste taotluse korral
neile kättesaadavaks.

8.

Kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni kättesaadavus

8.

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

punktis 5.3 osutatud dokumentatsiooni;

-

punktis 5.6 ja selle alapunktides osutatud muudatuse heakskiidetud kujul;

-

punktides 5.6.1–5.6.3, 6.3 ja 6.4 osutatud teavitatud asutuse otsused ja
aruanded.

9.

Teavitatud asutuste teabekohustus

9.1.

Iga teavitatud asutus teatab oma teavitavale asutusele kvaliteedisüsteemi
kinnitamisest või kinnituse tühistamisest ja teeb teavitavale asutusele korraliselt või
taotluse korral kättesaadavaks nimekirja juhtumitest, mil kvaliteedisüsteemi kas ei
kinnitatud, kinnitus peatati või seda piirati muul viisil.

9.2.

Iga teavitatud asutus teatab teistele teavitatud asutustele nendest juhtumitest, mil
kvaliteedisüsteemi kas ei kinnitatud, kinnitus peatati, tühistati või seda piirati muul
viisil, ning taotluse korral ka kvaliteedisüsteemide kinnitamistest.

10.

Volitatud esindaja
Tootjale punktides 3, 5.2, 5.6.1–5.6.3, 7 ja 8 pandud kohustusi võib täita tema nimel
ja vastutusel tema volitatud esindaja, kui need on volituses täpsustatud.

ET
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V LISA
ELi vastavusdeklaratsioon (nr XXX)19
1.

CE-märgisega väetisetoode (toote-, partii-, tüübi- või seerianumber):

2.

Tootja ja vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

3.

Käesolev ELi vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

4.
Deklareeritav toode (toote tunnusandmed, mis võimaldavad toodet jälgida. Need
võivad hõlmata ka kujutist, kui see on CE-märgisega väetisetoote identifitseerimiseks
vajalik):
5.
Eespool kirjeldatud
ühtlustamisõigusaktidega:

deklareeritav

toode

6.
Viited kasutatud ühtlustatud standarditele
spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

on
või

kooskõlas
viited

asjaomaste

muudele

liidu

tehnilistele

7.
Vajaduse korral on teavitatud asutus ... (nimi, number) … teostanud … (meetme
kirjeldus) … ja andnud välja tõendi:
8.

Lisateave:

Alla kirjutanud (kelle eest ja nimel):
(väljaandmise koht ja kuupäev):
(nimi, ametinimetus) (allkiri):

19

ET

Tootja võib soovi korral anda ELi vastavusdeklaratsioonile numbri.
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