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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 1994

om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke
til jordforbedringsmidler(*)

(94/923/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkårene for tildeling av merke fastsettes for hver
produktgruppe.

Artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at et
produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra de særskilte
kriteriene for produktgruppene.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 i forordning (EØF) nr.
880/92 har Kommisjonen hørt de viktigste interessegrupper i et
høringsforum.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) nr.
880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Produktgruppen «jordforbedringsmidler» defineres som følger:

«Stoffer solgt som merkevarer beregnet på hagearbeid for
å tilsettes jorden for å forbedre dens fysiske og/eller
biologiske beskaffenhet uten å skade miljøet.»

Artikkel 2
Innvirkningen på miljøet av produktgruppen definert i artikkel
1 skal vurderes ut fra de særskilte miljøkriteriene oppført i
vedlegget.

Artikkel 3
Definisjonen av produktgruppen og produktgruppens særskilte
miljøkriterier skal gjelde i tre år regnet fra den dag da dette vedtak
får virkning.

Artikkel 4
For administrative formål tildeles produktgruppen kode-
nummeret «003».

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 364 av 31. 12. 1994, s. 21,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/95 av 15. desember
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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VEDLEGG

MILJØKRITERIER FOR JORDFORBEDRINGSMIDLER

Miljøkriterier

For at et jordforbedringsmiddel skal kunne tildeles miljømerket, må alle kriteriene nedenfor være oppfylt.

Produktets opprinnelse

Tildeling av miljømerket kan komme i betraktning bare dersom innholdet av organisk materiale i
jordforbedringsmiddelet utgjøres av bestanddeler som stammer fra behandling og/eller resirkulering av
avfall (som definert i direktiv 75/442/EØF om avfall og i vedlegg I til nevnte direktiv).

Merk: Uttrykket «organisk materiale» betegner i alminnelighet stoffer som består av eller er dannet av
levende organismer. Når produktet inneholder slam fra renseanlegg, må slammet overholde
grenseverdiene fastsatt i vedlegg I B til direktiv 86/278/EØF.

Bruksegnethet

Merking

Produktemballasjen skal være påført følgende opplysninger:

- navn og adresse til organet som er ansvarlig for markedsføringen,

- produkttypebetegnelse, herunder uttrykket «jordforbedringsmiddel»,

- anbefalte lagringsvilkår, holdbarhetsdato og partiets fabrikasjonsnummer,

- beskrivelse av produktets bruksformål og eventuelle begrensninger i bruken. Angivelse av
produktets egnethet for bestemte plantegrupper (f. eks. kalksky eller kalkelskende planter),

- de viktigste råstoffer (over 10 volumprosent) som produktet er framstilt av, idet det skjelnes mellom
fast avfall fra byområder, slam fra renseanlegg, landbruks- eller skogbruksavfall, industriavfall og
kommersielt avfall samt angis sektor (næringsmiddelindustrien, papirindustrien, osv.),

- angivelse av anbefalt bruksmetode og -mengde, uttrykt i kilogram eller liter produkt per kvadratmeter
per år,

- retningslinjer for sikker håndtering og bruk.

Produktegenskaper

Alle produkter skal leveres i fast form og må inneholde minst 25 vektprosent tørrstoff.

Minste bruksmengde skal angis, slik at det ikke brukes mindre enn 500 g organisk materiale (tørrvekt)
per kvadratmeter (målt ved glødetap).

Produktene må ikke ha ugunstig innvirkning på plantenes spiring eller videre vekst i den definerte
plantevekstprøven.
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Jordforringelse og vannforurensning

Produktene skal ikke inneholde følgende grunnstoffer i konsentrasjoner over verdiene
angitt nedenfor, målt i tørrvekt:

Grunnstoff mg/kg

Zn 300

Cu 75

Ni 50

Cd 1,5

Pb 140

Hg 1

Cr 140

Mo (*) 2

Se (*) 1,5

As (*) 7

F (*) 200

Produktene må ikke inneholde bestanddeler som er blitt behandlet med lindan, cypermetrin eller
promekarb.

Næringsinnhold

Ved bruk av anbefalt mengde må næringsinnholdet ikke overstige:

- 8 g/m2 totalt nitrogen,

- 6 g/m2 P
2
O

5
,

- 12 g/m2 K
2
0.

Merk: Produktene er unntatt dette kravet dersom mindre enn 10 % (masse/masse) av næringsinnholdet
er tilgjengelig for plantevekst i den første brukssesongen. Slike produkter (f.eks. mange
tildekkingsmaterialer) er definert ved et C:N-forhold større enn 30:1.

(*) Opplysninger om forekomsten av disse grunstoffene er nødvendige bare for produkter som inneholder industriavfall,
fast avfall fra byområder og slam fra renseanlegg.
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Helse og sikkerhet

Innholdet av viktige sykdomsframkallende bakterier må ikke overstige maksimumsverdiene angitt i
følgende tabell:

Friskt materiale

Salmonella Fravaerende i 25 g

E. coli < 1 000 MPN (*)/g

(*) MPN: Mean Probable Number (sannsynlig gjennomsnittstall)

Ulemper

Produktene må ikke avgi vedvarende ubehagelig lukt etter at de er tilført jorden.

Produktene må ikke inneholde biter av glass, ståltråd, metall eller hard plast som kan utgjøre en fare for
menneskers helse.

Produktene må ikke tilføre jorden uakseptable mengder av ugressfrø eller vegetativt foryngelsesmateriale
av ugress.

Forsøks- og analysemetoder

Forsøks- og analysemetoder for tungmetaller skal være i samsvar med kravene i direktiv 86/278/EØF.
I mangel av internasjonalt anerkjente forsøksmetoder for fysisk og mikrobiologisk analyse i forbindelse
med jordforbedringsmidler er det overlatt til medlemsstatene å fastsette forsøksmetode.


