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18.10.2017 A8-0270/396 

Pozmeňujúci návrh  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – odsek 3 – písmeno a – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 5 

% oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“): 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 5 

% oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“): 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum uplatňovania tohto 

nariadenia]: 60 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5), 

 3 roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia. 60 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum tri roky po dátume 

uplatňovania tohto nariadenia]: 40 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), 

 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum dvanásť rokov po dátume 

uplatňovania tohto nariadenia]: 20 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Pozmeňujúci návrh  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – odsek 2 – písmeno a – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Keď je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v produkte na 

hnojenie s označením CE rovná alebo 

väčšia ako 5 % hmotnosti oxidu 

fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“):  

(2) Keď je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v produkte na 

hnojenie s označením CE rovná alebo 

väčšia ako 5 % hmotnosti oxidu 

fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“):  

- od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum uplatňovania tohto nariadenia]: 60 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), 

- 3 roky odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia. 60 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5), 

- od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum tri roky po dátume uplatňovania 

tohto nariadenia]: 40 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5), 

 

- od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum dvanásť rokov po dátume 

uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Pozmeňujúci návrh  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Musia byť splnené tieto parametre 

stanovené pre sušinu: 

3. Musia byť splnené tieto parametre 

stanovené pre sušinu: 

 minimálna neutralizačná hodnota: 

15 (ekvivalent CaO) alebo 9 

(ekvivalent HO-), a 

 minimálna neutralizačná hodnota: 

15 (ekvivalent CaO) alebo 9 

(ekvivalent HO-), a 

 minimálna reaktivita:  10 % alebo 

50 % po šiestich mesiacoch (test 

inkubácie). 

 minimálna reaktivita: 10 % alebo 

50 % po šiestich mesiacoch (test 

inkubácie), a 

  Minimálna veľkosť zrna: 70 % < 

1 mm, okrem páleného vápna, 

granulovaného materiálu na 

vápnenie a kriedy (=70 % veľkosti 

zrna musí prejsť cez sito s 

veľkosťou oka 1 mm) 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Veľkosť zrna je v Európe už desaťročia dôležitým a veľmi dobre známym parametrom kvality. 

Výrobcovia a poľnohospodári ho môžu ľahko a rýchlo merať a kontrolovať. Okrem toho je 

dôležitým parametrom pre rovnomerné rozptýlenie na pôdu a do nej. V súčasnom nariadení 

o hnojivách EÚ a vo väčšine vnútroštátnych predpisov upravujúcich hnojivá je minimálna 

veľkosť zrna 70 % < 1,0 mm a 97 % < 3,15 mm určená preto, aby sa zabezpečil dostatočný 

účinok. V prípade páleného vápna, granulovaného materiálu na vápnenie a kriedy nie je 
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minimálna veľkosť zrna relevantná. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Pozmeňujúci návrh  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha III – časť 2 – PFC 2 – druhá zarážka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– granulometria vyjadrená ako 

percento výrobku, ktoré prejde cez určené 

sito, 

– granulometria vyjadrená ako 

percento výrobku, ktoré prejde cez určené 

sito s veľkosťou oka 1 mm a 3, 15 mm; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s novým pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa minimálnej veľkosti zrna. Aby sa 

zabezpečila kvalita prípravku na vápnenie a aby bolo možné výrobky lepšie porovnávať 

a ľahšie kontrolovať, je vhodné stanoviť granulometriu na 1,0 mm a 3,15 mm (percentuálny 

podiel veľkosti zrna, ktoré prejde cez sito). V návrhu Komisie sa žiadne parametre 

nestanovujú. Jej formulácia by tak neumožnila porovnanie. (Na informáciu: tolerancia 

pre veľkosti zŕn je už určená v prílohe III – časť 3 PFC 2) 

 

 


