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18.10.2017 A8-0270/396 

Pozměňovací návrh  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 3 – písm. a - pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) jestliže hnojivý výrobek s 

označením CE obsahuje 5 % hmotn. nebo 

více celkového fosforu (P) v ekvivalentu 

oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“): 

• ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum použitelnosti tohoto nařízení]: 

60 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5); 

• ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum, kdy uplynou tři roky ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení]: 40 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) a 

• ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum, kdy uplyne dvanáct let ode 

dne použitelnosti tohoto nařízení]: 

20 mg/kg oxidu fosforečného 

(P2O5); 

2) jestliže hnojivý výrobek 

s označením CE obsahuje 5 % hmotn. nebo 

více celkového fosforu (P) v ekvivalentu 

oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“): 

• 3 roky po datu použitelnosti tohoto 

nařízení: 60 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Pozměňovací návrh  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – bod 2 – písm. a - pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) jestliže hnojivý výrobek s 

označením CE obsahuje 5 % hmotn. nebo 

více celkového fosforu (P) v ekvivalentu 

oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“):  

- ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum použitelnosti tohoto nařízení]: 60 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5); 

- ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum, kdy uplynou tři roky ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5) a 

- ode dne [Úřad pro publikace vloží 

datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5); 

2) jestliže hnojivý výrobek s 

označením CE obsahuje 5 % hmotn. nebo 

více celkového fosforu (P) v ekvivalentu 

oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“):  

- 3 roky po datu použitelnosti tohoto 

nařízení: 60 mg/kg oxidu fosforečného 

(P2O5); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Pozměňovací návrh  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část II – KFV 2 – bod 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sušina musí splňovat tyto 

stanovené parametry: 

• minimální neutralizační hodnota: 15 

(ekvivalent CaO) nebo 9 

(ekvivalent HO-) a 

• minimální reaktivita:  10 % nebo 

50 % po 6 měsících (inkubační 

zkouška). 

3. Sušina musí splňovat tyto 

stanovené parametry: 

• minimální neutralizační hodnota: 15 

(ekvivalent CaO) nebo 9 (ekvivalent 

HO-) a 

• minimální reaktivita: 10 % nebo 50 

% po 6 měsících (inkubační 

zkouška) a 

• Minimální velikost zrn: 70 % < 1 

mm, kromě páleného vápna, 

granulovaného materiálu k 

vápnění půd a křídy (=70 % 

velikosti zrna musí projít sítem 

o velikosti ok 1 mm) 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Velikost zrn je již desítky let v celé Evropě důležitým a dobře známým parametrem. Výrobci 

a zemědělci ji mohou snadno a rychle měřit a kontrolovat. Tento parametr je navíc důležitý 

pro rovnoměrné rozmístění hnojiva na povrchu půdy a v půdě. V platném nařízení EU 

o hnojivech a ve většině vnitrostátních předpisů o hnojivech je minimální velikost zrn 

stanovena na 70 % 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Pozměňovací návrh  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Návrh nařízení 

Příloha III – část II – KFV 2 – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- granulometrie, vyjádřená jako 

procentuální podíl výrobku, který projde 

stanoveným sítem 

- granulometrie, vyjádřená jako 

procentuální podíl výrobku, který projde 

sítem o velikosti ok 1 mm a 3,15 mm; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

V souladu s novým PN o minimální velikosti zrn. Aby se zajistila kvalita materiálu k vápnění 

půd a aby bylo možné jednotlivé produkty snadněji porovnat a kontrolovat, je vhodné 

granulometrii stanovit na 1 mm a 3,15 mm (procentuální podíl velikosti zrn, který projde 

síty). Návrh Komise v tomto ohledu nestanoví žádné parametry. Její formulace by 

neumožňovala srovnávání. (Pro informaci: odchylky pro velikost zrn již stanoví příloha III 

část 3 KFV 2.) 

 

 

 


