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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hnojiva jsou zásadní pro zemědělskou produkci. Hnojivé výrobky zajišťují, že plodiny, které 
zemědělci pěstují, získávají nezbytné živiny. Nezbytnost produkovat více potravin z méně 
zdrojů nabývá stále více na významu, přičemž cílem je uspokojit poptávku po potravinách
a chránit naše životní prostředí. Hnojiva hrají v rámci této výzvy důležitou úlohu. 

Přibližně 50 % hnojiv, která jsou v současné době na trhu k dispozici, je vyloučeno z oblasti 
působnosti stávajícího nařízení, a to zejména hnojivé výrobky, které obsahují recyklované 
organické materiály nebo se z nich skládají. Odhady ukazují, že pokud by měl být více 
využíván biologický odpad a potenciál pro recyklaci, téměř 30 % anorganických hnojiv by 
bylo možné nahradit organickými hnojivy. To by mohlo posílit oběhové hospodářství tím, že 
se bude snižovat objem odpadu a uzavřením koloběhu minerálů. Rovněž by to pomohlo řešení 
obav týkajících se závislosti Evropské unie na dovozu surovin ze třetích zemí a energeticky 
náročných procesů spojených s výrobou anorganických hnojiv.

Navrhovatel proto vítá přepracování stávajícího nařízení o hnojivech s cílem poskytnout 
příležitost organickým hnojícím výrobkům, aby mohly vstoupit na vnitřní trh, a tím dojde
k tomu, že bude zemědělcům poskytnuta větší svoboda volby. Navíc rozšíření oblasti 
působnosti a vyšší míra harmonizace podnítí rozvoj podnikání a posílí potenciál inovací
v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména s ohledem na rozvoj technik, díky nimž se 
získávají zpět cenné živiny z organických toků odpadů a jejich využití k výrobě hnojivých 
výrobků. 

Možnosti recyklace toků organických odpadů jsou obrovské a zemědělské odvětví zde 
sehrává zásadní úlohu. Například v případě obnovy živin z živočišného hnoje. Hnůj je
v Evropské unii nejběžnějším hnojivem používaným na zemědělské půdě, které přispívá 
přibližně k obsahu poloviny živin v zemědělské půdě v EU. S pomocí inovačních technik, 
které zužitkovávají živiny z živočišného hnoje do vysoce účinných minerálních koncentrátů 
(dusík + draslík), je zemědělcům nabízena možnost recyklovat živiny udržitelnějším 
způsobem. 

Nicméně iniciativám usilujícím o používání hnojivých výrobků, které obsahují zpracovaný 
živočišný hnůj nebo se z něj skládají, brání prováděcí pravidla pro používání hnojiv 
uvedených ve směrnici o dusičnanech, neboť využívání zpracovaného hnoje je vázáno 
stejnými pravidly jako používání nezpracovaného hnoje. 

Navrhovatel nezpochybňuje cíl směrnice o dusičnanech, ani nemá v úmyslu změnit omezení 
pro výši obsahu dusíku v živočišných hnojivech, které je možné používat na zemědělské 
půdě. Shledává nicméně neodůvodněné, aby hnojivé výrobky, které obsahují živočišná 
hnojiva nebo se z nich skládají, které mají agronomickou účinnost anorganických hnojiv
a které nepředstavují hrozbu pro dosažení environmentálních cílů směrnice o dusičnanech, 
podléhaly stejným pravidlům jako nezpracovaný hnůj, a tím bylo omezeno jejich užívání. 
Zpětné získání živin z živočišného hnoje představuje nejen environmentální přínos, neboť 
uzavírá koloběh minerálů, ale rovněž šetří náklady pro zemědělce, kteří tak budou méně 
závislí na nákupu anorganických hnojiv.

Navrhovatel proto předkládá pozměňovací návrh na úpravu definice pojmu „statkové 
hnojivo“ ve směrnici o dusičnanech s cílem zajistit, aby hnojivé výrobky, které obsahují nebo 
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se skládají ze zpracovaných živočišných statkových hnojiv, jež splňují požadavky nařízení
o hnojivech a u nichž bylo prokázáno, že mají dostatečně agronomické vlastnosti, nebyly 
nepřiměřeně diskriminovány. Jasné a přísné požadavky jsou však nutné pro kontrolu účinnosti
a kvality produktů s cílem zajistit dosahování environmentálních cílů stanovených ve 
směrnici o dusičnanech. 

Dalším slibným produktem s vysokým potenciálem pro zemědělství je kategorie pomocných 
rostlinných přípravků. Navrhovatel je toho názoru, že použití pomocných rostlinných 
přípravků by mohlo hrát důležitou úlohu při zvyšování účinnosti, a proto je třeba používání 
hnojiv, neboť zvyšují příjem živin v plodině. Kromě toho mohou mít i řadu dalších 
pozitivních účinků, které nepřímo způsobí, že rostliny se stávají odolnější vůči vnějším 
vlivům, jimiž jsou např. škůdci.

Stávající návrh však není zcela v souladu s rychlým rozvojem, co se týče nových pomocných 
rostlinných přípravků, zejména pokud jde o mikrobiální pomocné rostlinné přípravky. Je třeba 
zabránit tomu, aby slibné a přínosné produkty byly ponechány mimo oblast působnosti 
nařízení o hnojivech. Proto je třeba stanovit jasné požadavky, jimiž se musejí řídit producenti 
mikrobiálních pomocných rostlinných přípravků, jelikož v současnosti neexistují žádné jasné 
požadavky pro posouzení jejich bezpečnosti, které by zhodnotilo, zda jsou nově objevené 
mikroorganismy bezpečné pro použití v hnojivých výrobcích s označením CE. Vzhledem
k tomu, že výrobci potřebují jednoznačnost, tato zpoždění zpomalují inovace výrobků.

Totéž platí pro požadavky na biologickou rozložitelnost pro kontrolu uvolněných hnojiv. 
Navrhovatel souhlasí s tím, že je třeba v co největší míře zabránit znečištění půdy plastickými 
polymery. Avšak obdobím 24 měsíců není zabezpečena funkce biologicky rozložitelných 
polymerů vzhledem k tomu, že některé výrobky si musejí zachovat svou funkci uvolňování 
živin během delšího období. Kromě toho není pravděpodobné, aby se 90% biologická 
rozložitelnost dosáhla na základě současných znalostí a dostupnou technologií za 24 měsíců. 
Proto časové období, během něhož se polymer začne rozkládat, by mělo začít plynout poté, až 
uplyne deklarované období uvolňování živin. Kromě toho by mělo být tomuto výrobnímu 
odvětví poskytnuto delší proveditelné časové období poté, co bude dosaženo 90% biologické 
rozložitelnosti polymeru. Je proto třeba vyvinout vhodné testy biologické rozložitelnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
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PARLAMENTU A RADY, PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojivých výrobků s označením CE na trh
a kterým se mění nařízení (ES) č. 
1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojiv a výrobků ke zlepšení efektivity 
využívání živin s označením CE na trh
a kterým se mění nařízení (ES) č. 
1069/2009 a (ES) č. 1107/2009, (ES) č. 
1107/2009 a (ES) č. 1907/2006

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

(Výraz „hnojivo“ by měl být vypuštěn
v celém textu pro ty výrobky určené 
ke zlepšení efektivity využívání živin 
rostlinami.)

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podmínky pro dodávání hnojiv na 
vnitřní trh byly částečně harmonizovány 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/200315, které se téměř 
výhradně týká hnojiv z těžených nebo 
chemicky vyráběných anorganických 
materiálů. Pro účely hnojení je také třeba 
využívat recyklované nebo organické 
materiály. Měly by být stanoveny 
harmonizované podmínky pro dodávání 
hnojiv vyráběných z takových
recyklovaných nebo organických materiálů 
na celý vnitřní trh, aby tak vznikla 
významná pobídka pro jejich další využití. 
Rozsah harmonizace by proto měl být 
rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované
a organické materiály.

(1) Toto nařízení má za cíl podpořit 
cíle oběhového hospodářství a zároveň 
zajistit bezpečnost a udržitelnost dodávek 
vysoce účinných hnojiv pro zemědělce. 
Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní 
trh byly částečně harmonizovány 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/200315, které se téměř 
výhradně týká hnojiv z těžených nebo 
chemicky vyráběných anorganických 
materiálů. Pro účely hnojení je také třeba 
využívat recyklované nebo organické 
materiály. Měly by být stanoveny 
harmonizované podmínky pro dodávání 
hnojiv vyráběných z takových 
recyklovaných nebo organických materiálů 
na celý vnitřní trh, aby tak vznikla 
významná pobídka s cílem podporovat 
jejich další využití. To je nezbytné k tomu, 
aby se snížila závislost Unie na dovozu 
živin ze třetích zemí a s cílem přispět
k oběhovému hospodářství. Rozsah 
harmonizace by proto měl být rozšířen tak, 
aby zahrnovala recyklované a organické 
materiály. Co se týče používání termínu 
„organické“, měl by být objasněn jeho 
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význam a mělo by se jasně rozlišovat mezi 
termínem „organický“, jak je uveden
v nařízení Rady (ES) č. 834/200715a,
a „organický“ v kategorii hnojiv, které 
obsahují převážně organický materiál, 
nikoli minerální složky. Komise by měla 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o stavu provádění tohoto nařízení 
pět let po jeho vstupu v platnost.

__________________ __________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003
o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 
1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003
o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 
1).

15a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů (Úř. 
věst. L 189, 20.7.2007, s. 20).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) výživové látky v potravinách 
pocházejí z půdy; zdravá a výživná půda 
vede ke zdravým a výživným plodinám
a potravinám. Zemědělci potřebují mít
k dispozici širokou škálu hnojiv, 
organických a syntetických s cílem posílit 
jejich půdu. Když půdní živiny chybí, nebo 
jsou vyčerpány, mají tyto rostliny málo 
živin a mohou přestat růst nebo nebudou 
mít dostatečnou výživovou hodnotu pro 
lidskou spotřebu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kontaminující látky v hnojivých 
výrobcích s označením CE, jako je 
kadmium, mohou potenciálně představovat 
riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní 
prostředí, neboť se hromadí v životním 
prostředí a vstupují do potravinového 
řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích 
by proto měl být omezen. Kromě toho by 
se mělo v hnojivých výrobcích
s označením CE získávaných
z biologického odpadu zamezit přítomnosti 
nečistot, zejména polymerů, ale také kovu
a skla, nebo by jejich výskyt měl být 
omezen v takovém rozsahu, v jakém je to 
technicky proveditelné detekcí takových 
nečistot v odděleně sbíraném biologickém 
odpadu před zpracováním.

(8) Kontaminující látky v hnojivých 
výrobcích s označením CE, jako je 
kadmium, pokud nejsou správně 
používány, mohou potenciálně 
představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat
a pro životní prostředí, neboť se hromadí
v životním prostředí a vstupují do 
potravinového řetězce. Jejich obsah
v takových výrobcích by proto měl být 
omezen. Kromě toho by se mělo
v hnojivých výrobcích s označením CE 
získávaných z biologického odpadu 
zamezit přítomnosti nečistot, zejména 
polymerů, ale také kovu a skla, nebo by 
jejich výskyt měl být omezen v takovém 
rozsahu, v jakém je to technicky 
proveditelné detekcí takových nečistot
v odděleně sbíraném biologickém odpadu 
před zpracováním.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Konečný bod výrobního řetězce by 
měl být stanoven pro každý příslušný 
složkový materiál obsahující vedlejší 
produkty živočišného původu v souladu
s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 
1069/2009. Pokud proces výroby podle 
tohoto nařízení začíná již před dosažením 
zmíněného konečného bodu, požadavky na 
zpracování podle nařízení (ES) č. 
1069/2009 a tohoto nařízení by se měly na 
hnojivé výrobky s označením CE použít 
kumulativně, což znamená, že pokud obě 
nařízení upravují stejný parametr, použije 
se přísnější požadavek.

(10) Konečný bod výrobního řetězce by 
měl být stanoven pro každý příslušný 
složkový materiál obsahující vedlejší 
produkty živočišného původu v souladu
s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 
1069/2009. Stanovení metod zpracování
a pravidel pro opětovné využití vedlejších 
produktů živočišného původu, pro něž byl 
určen konečný bod výrobního řetězce, by 
mělo být zahájeno bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Proto by 
měla být pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o rozšíření nebo 
doplnění, bez zbytečného prodlení, 
některých vedlejších produktů živočišného 
původu do konkrétní kategorie složkových 
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materiálů, aby bylo možné vytvořit více 
příležitostí a právní jistotu pro producenty
a podniky tím, že budou využívat potenciál
k častějšímu využívání živin z vedlejších 
produktů živočišného původu, jako je 
živočišný statkový hnůj. Pokud proces 
výroby podle tohoto nařízení začíná již 
před dosažením zmíněného konečného 
bodu, požadavky na zpracování podle 
nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto 
nařízení by se měly na hnojivé výrobky
s označením CE použít kumulativně, což 
znamená, že pokud obě nařízení upravují 
stejný parametr, použije se přísnější 
požadavek.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud hnojivé výrobky
s označením CE získané z vedlejších 
produktů živočišného původu představují 
riziko pro zdraví lidí a zvířat, mělo by být 
možné využít ochranná opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200219, jak je tomu v případě 
ostatních kategorií výrobků získávaných
z vedlejších produktů živočišného původu.

(11) Pokud hnojivé výrobky
s označením CE získané z vedlejších 
produktů živočišného původu představují 
přiměřené riziko pro zdraví lidí a zvířat, 
mělo by být možné využít ochranná 
opatření podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/200219, jak 
je tomu v případě ostatních kategorií 
výrobků získávaných z vedlejších produktů 
živočišného původu.

__________________ __________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje 
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje 
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) U určitých využitých odpadů ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES20 byla identifikována 
tržní poptávka po jejich využití jako 
hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba 
stanovit určité požadavky na odpad 
používaný jako vstupní materiál při 
procesu využití, na postupy a techniky 
zpracování, jakož i na hnojivé výrobky 
získané v procesu využití, aby se zajistilo, 
že používání takových výrobků nepovede
k celkovým nepříznivým dopadům na 
životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro 
hnojivé výrobky s označením CE by 
takové požadavky měly být stanoveny
v tomto nařízení. Jakmile proto takové 
výrobky dosáhnou souladu se všemi 
požadavky tohoto nařízení, neměly by už 
být považovány za odpad ve smyslu 
směrnice 2008/98/ES.

(13) U určitých využitých odpadů, jako 
je struvit, biouhel a výrobky na bázi 
popela, ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla 
identifikována tržní poptávka po jejich 
využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho 
je třeba stanovit určité požadavky na odpad 
používaný jako vstupní materiál při 
procesu využití, na postupy a techniky 
zpracování, jakož i na hnojivé výrobky 
získané v procesu využití, aby se zajistilo, 
že používání takových výrobků nepovede
k celkovým nepříznivým dopadům na 
životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro 
hnojivé výrobky s označením CE by 
takové požadavky měly být stanoveny
v tomto nařízení. Jakmile proto takové 
výrobky dosáhnou souladu se všemi 
požadavky tohoto nařízení, neměly by už 
být považovány za odpad ve smyslu 
směrnice 2008/98/ES, a v této souvislosti 
by měly mít výrobky sestávající nebo 
obsahující takový materiál z využitých 
odpadů přístup na vnitřní trh. V zájmu 
zajištění právní srozumitelnosti a s cílem 
dále povzbuzovat pobídky mezi producenty 
za účelem většího využívání hodnotných 
odpadních toků, by se na úrovni Unie 
bezprostředně po vstupu tohoto nařízení
v platnost mělo začít s vědeckými 
analýzami a stanovením požadavků na 
zpracování těchto produktů. Za tímto 
účelem by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde
o bezodkladné vymezení širších nebo 
dalších kategorií složkových materiálů, 
které smějí být použity k výrobě hnojivých 
výrobků s označením CE, jako je struvit, 
biouhel a výrobky na bázi popela. 

__________________ __________________

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic (Úř. věst. L 312, 
22.11.2008, s. 3).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic (Úř. věst. L 312, 
22.11.2008, s. 3).



PE599.577v02-00 10/96 AD\1126399CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Výrobci hnojiv a výrobků na 
zlepšení efektivity využívání živin by měli 
dokázat jejich účinnost před tím, než je 
umístí na trh, aby byla spotřebitelům 
zaručena vysoká kvalita.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Výrobci v současné době používají 
některé průmyslové vedlejší, druhotné 
nebo recyklované produkty pocházející
z konkrétních průmyslových procesů jako 
složku hnojivého výrobku s označením 
CE. Pro složky hnojivých výrobků
s označením CE by měly být požadavky 
týkající se kategorií složkových materiálů 
stanoveny v tomto nařízení. Případně, 
jakmile takové výrobky dosáhnou souladu 
se všemi požadavky tohoto nařízení, 
neměly by už být považovány za odpad ve 
smyslu směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Určité látky a směsi, běžně 
označované jako agronomické přísady, 
zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. 

(14) Určité látky a směsi, běžně 
označované jako agronomické přísady, 
zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. 
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Látky a směsi, které se dodávají na trh se
záměrem přidání do hnojivých výrobků
s označením CE pro tento účel, by měly 
splňovat určitá kritéria účinnosti, za které 
nese odpovědnost výrobce zmíněných látek 
či směsí, a proto by jako takové měly být 
považovány za hnojivé výrobky
s označením CE, na které se vztahuje toto 
nařízení. Kromě toho by hnojivé výrobky
s označením CE obsahující takové látky 
nebo směsi měly podléhat určitým 
kritériím účinnosti a bezpečnosti. Takové 
látky a směsi by proto také měly být 
regulovány jako složkové materiály pro 
hnojivé výrobky s označením CE.

Látky a směsi, které se dodávají na trh se 
záměrem přidání do hnojivých výrobků
s označením CE pro tento účel, by měly 
splňovat určitá kritéria účinnosti a kritéria 
pro bezpečnost a životní prostředí, za které 
nese odpovědnost výrobce zmíněných látek 
či směsí, a proto by jako takové měly být 
považovány za hnojivé výrobky
s označením CE nebo organické výrobky 
na hnojení ze zemědělských podniků, na 
které se vztahuje toto nařízení. Kromě toho 
by hnojivé výrobky s označením CE 
obsahující takové látky nebo směsi měly 
podléhat určitým kritériím účinnosti
a kritériím pro bezpečnost a životní 
prostředí. Takové látky a směsi by proto 
také měly být regulovány jako složkové 
materiály pro hnojivé výrobky s označením 
CE.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určité látky, směsi
a mikroorganismy, běžně označované jako 
pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako 
takové živinami, avšak přesto stimulují 
procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným 
účelem takových výrobků zlepšit efektivitu 
využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci 
vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní 
znaky plodiny, jsou svojí povahou 
podobnější hnojivým výrobkům než 
většině kategorií přípravků na ochranu 
rostlin. Takové výrobky by proto mělo být 
možné opatřit označením CE podle tohoto
nařízení a měly by být vyňaty z působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/200921. Nařízení (ES) č. 
1107/2009 by proto mělo být 
odpovídajícím způsobem změněno.

(15) Určité látky, směsi
a mikroorganismy, běžně označované jako 
pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako 
takové živinami, avšak přesto stimulují 
procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným 
účelem takových výrobků zlepšit efektivitu 
využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci 
vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní 
znaky plodiny, humifikaci nebo zvýšení 
dostupnosti omezených živin v půdě, jsou 
svojí povahou podobnější hnojivým 
výrobkům než většině kategorií přípravků 
na ochranu rostlin. Proto mohou fungovat 
jako doplněk k hnojivům, s cílem 
optimalizovat účinnost hnojiv a snížení 
potřebných množství. Kromě rozšíření 
výrobních kapacit těchto produktů může 
pomoci při podpoře ekosystémových 
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služeb a učinit rostliny odolnější vůči 
dopadům změny klimatu. Takové výrobky 
by proto mělo být možné opatřit 
označením CE podle tohoto nařízení
a měly by být vyňaty z působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/200921. Nařízení (ES) č. 1107/2009 
by proto mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno.

__________________ __________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pro mikroorganismy by kategorie 
složkových materiálů měly být rozšířeny 
nebo doplněny, aby se zajistil a zvýšil 
inovační potenciál, pokud jde o rozvoj
a objevování nových mikrobiálních 
pomocných rostlinných přípravků.
V zájmu podnícení inovací a vytvoření 
právní jistoty pro výrobce, pokud jde
o požadavky, které mají být splněny pro 
registraci nových mikroorganismů jako 
složky pro hnojivé výrobky s označením 
CE, je nezbytné jasně vymezit 
harmonizované metody pro posouzení 
bezpečnosti nových mikroorganismů. 
Přípravná činnost pro definování těchto 
metod posouzení bezpečnosti by měla být 
zahájena bezprostředně po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 290 Smlouvy by měla být 
přenesena na Komisi, aby bylo možné 
určit bez zbytečného odkladu požadavky, 
které musejí zemědělci dodržovat při 
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prokazování bezpečnosti nových 
mikroorganismů za účelem registrace pro 
použití v hnojivých výrobcích s označením 
CE. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobky s jednou nebo více 
funkcemi, z nichž jedna spadá do 
působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009, by 
měly zůstat pod kontrolou, která je pro 
takové výrobky určena a stanovena
v uvedeném nařízení. Pokud takové 
výrobky mají rovněž funkci hnojivého 
výrobku, bylo by zavádějící poskytnout jim 
označení CE podle tohoto nařízení, jelikož 
dodání přípravku na ochranu rostlin na trh 
je podmíněno povolením přípravku 
platným v dotčeném členském státě. 
Takové výrobky by proto měly být
z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(16) Výrobky, které byly uvedeny na trh 
jako výrobky s jednou nebo více funkcemi,
z nichž alespoň jedna spadá do působnosti 
nařízení (ES) č. 1107/2009, jsou přípravky 
na ochranu rostlin a zůstávají pod 
kontrolou, která je pro takové výrobky 
určena a stanovena v uvedeném nařízení. 
Pokud takové výrobky mají rovněž funkci 
hnojivého výrobku, bylo by zavádějící 
poskytnout jim označení CE podle tohoto 
nařízení, jelikož dodání přípravku na 
ochranu rostlin na trh je podmíněno 
povolením přípravku platným v dotčeném 
členském státě. Takové výrobky by proto 
měly být z působnosti tohoto nařízení 
vyňaty. Výrobky obsahující složky 
registrované podle nařízení (ES) 
č. 1107/2009 mohou mít jednu nebo více 
hnojivých funkcí, a proto nespadají 
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by zásadně rozlišoval mezi produkty a izolovanými složkami, které 
se často zaměňují a u nichž je rozhodující dosáhnout správné rovnováhy mezi poskytováním 
jasných hranic a současně umožňoval inovace a zamezoval tomu, aby nařízení o ochraně 
rostlin bránilo použití látky registrované podle nařízení (ES) č. 1107/2009 pro jiný účel.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by nemělo bránit 
uplatňování stávajících právních předpisů 
Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí, na něž se 
toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by 
se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny 
směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice 
Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) 
č. 1881/200626, směrnice Rady 
2000/29/ES27, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201429.

(17) Toto nařízení by nemělo bránit 
uplatňování stávajících právních předpisů 
Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí, na něž se 
toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by 
se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny 
směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice 
Rady 91/676/EHS22a, směrnice Rady 
2000/60/ES22b, směrnice Rady 
89/391/EHS23, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) 
č. 1881/200626, směrnice Rady 
2000/29/ES27, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201429 a nařízení Rady (ES) 
č. 834/200729a.

__________________ __________________

22Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. 
června 1986 o ochraně životního prostředí
a zejména půdy při používání kalů
z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. 
věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. 
června 1986 o ochraně životního prostředí
a zejména půdy při používání kalů
z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. 
věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1). 

22b Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). 

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12.
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (Úř. věst. L 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (Úř. věst. L 
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396, 30.12.2006, s. 1). 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze 
dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách (Úř. 
věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze 
dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách (Úř. 
věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních proti 
zavlékání organismů škodlivých rostlinám 
nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství (Úř. věst. L 169, 
10.7.2000, s. 1).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních proti 
zavlékání organismů škodlivých rostlinám 
nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství (Úř. věst. L 169, 
10.7.2000, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013
o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a 
o jejich používání (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013
o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a 
o jejich používání (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů (Úř. 
věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) U hnojivých výrobků s označením 
CE by mělo být v souladu s tímto 
nařízením zajištěno rovné zacházení
a neměly by být nepřiměřeně 
diskriminovány pravidly stanovenými
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v jiných právních předpisech Unie.
S cílem podpořit pobídky pro používání 
hnojivých výrobků z recyklovaných
a organických materiálů by se měla použít 
technologicky neutrální pravidla za 
účelem zajištění právní jistoty pro 
producenty, kteří investují do výroby 
inovačních hnojivých produktů, a měla by 
se zajistit spravedlivá hospodářská soutěž 
mezi různými kategoriemi hnojivých 
výrobků. Za předpokladu, že hnojivé 
výrobky, které obsahují zpracovaná 
živočišná statková hnojiva, jsou 
dostatečně agronomicky účinné s cílem 
dodržet environmentální cíle směrnice 
91/676/EHS1a, a že je tato účinnost 
podložena technickou dokumentací, která 
je ověřena mechanismem uvedeným
v tomto nařízení, proto by bylo 
neospravedlnitelné omezit uplatňování 
takových hnojivých výrobků pod hranici 
aplikovatelnosti složek dusíku ze 
živočišného statkového hnojiva 
stanoveného ve směrnici 91/676/EHS. 
Směrnice 91/676/EHS by proto měla být 
pozměněna tak, aby se zabránilo 
diskriminaci hnojivých výrobků, které 
obsahují zpracovaná živočišná statková 
hnojiva nebo se z nich skládají.

__________________

1a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Sledovatelnost produktů, které 
jsou citlivé na organické znečištění
z některých potenciálně problematických 
zdrojů (nebo jsou tak vnímány) by měla 
být zajištěna zpět k původci organického 
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materiálu. To je potřeba: a) k zajištění 
důvěry spotřebitelů, a b) s cílem omezit 
škody v případě místní kontaminace.
V důsledku toho bude možné identifikovat 
podniky, které používají hnojiva
s obsahem organického materiálu z těchto 
zdrojů. To by mělo být povinné u výrobků 
obsahujících materiál z odpadů nebo
z vedlejších produktů, které nebyly 
podrobeny žádnému zpracování, jímž se 
ničí organické znečisťující látky, 
patogenní původci a genetický materiál. 
Cílem je nejen snížit rizika pro zdraví
a životní prostředí, ale rovněž uklidnění 
veřejného mínění a uspokojení obav 
zemědělců, pokud jde o patogenní 
původce, organické znečišťující látky
a genetický materiál. V zájmu ochrany 
majitelů půdy před znečištěním, z něhož je 
nelze vinit, jsou členské státy vyzývány, 
aby stanovily vhodná pravidla 
odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Neošetřené vedlejší produkty 
živočišné výroby by neměly být předmětem 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud hnojivý výrobek
s označením CE obsahuje látku nebo směs 
ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006, 
měla by být prostřednictvím registrace 
podle uvedeného nařízení stanovena 
bezpečnost jeho složkových látek pro 

(18) Pokud hnojivý výrobek
s označením CE obsahuje látku nebo směs 
ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006, 
měla by být prostřednictvím registrace 
podle uvedeného nařízení stanovena 
bezpečnost jeho složkových látek pro 
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určené použití. Požadavky na informace 
by měly zajistit, že bezpečnost určeného 
použití hnojivého výrobku s označením 
CE je prokázána způsobem, který je 
srovnatelný se způsobem, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím jiných 
regulačních režimů v případě výrobků 
určených pro použití na orné půdě nebo 
plodinách, a to zejména prostřednictvím 
vnitrostátních předpisů členských států
o hnojivech a nařízení (ES) č. 1107/2009. 
Jestliže tedy skutečné množství uvedené 
na trh nedosahuje 10 tun na společnost
a rok, měly by se jako podmínka pro 
dodávání na trh podle tohoto nařízení 
výjimečně použít požadavky na informace 
stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006 
pro registraci látek v množství 10 až 100 
tun.

určené použití.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Ačkoli digestáty by neměly 
podléhat registraci podle nařízení (ES) č. 
1907/2006, není to ze znění přílohy
V uvedeného nařízení zcela jasné. Pro 
účely kodifikace stávajícího způsobu 
provádění je proto revize přílohy 
nezbytná.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Slibného technického pokroku bylo 
dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako 
je recyklace fosforu z kalu z čistíren 
odpadních vod, a při výrobě hnojivých 
výrobků z vedlejších produktů živočišného 
původu, jako je biouhel. Po vědecké 
analýze výrobních postupů a stanovení 
požadavků na zpracování na úrovni Unie 
by výrobky, které obsahují takové 
materiály nebo se z takových materiálů 
skládají, měly mít bez zbytečného prodlení 
přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o vymezení širších nebo dalších 
kategorií hnojivých výrobků s označením 
CE nebo složkových materiálů, které lze 
používat při výrobě takových výrobků.
U vedlejších produktů živočišného původu 
by kategorie složkových materiálů měly 
být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud 
byl v souladu s postupy stanovenými
v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven 
konečný bod výrobního řetězce, neboť 
vedlejší produkty živočišného původu, pro 
něž nebyl stanoven konečný bod, jsou
v každém případě z působnosti tohoto 
nařízení vyňaty.

(55) Slibného technického pokroku bylo 
dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako 
je recyklace fosforu z kalu z čistíren 
odpadních vod, zejména struvitu, a při 
výrobě hnojivých výrobků z vedlejších 
produktů živočišného původu, jako je 
biouhel a zpětné získávání fosforu po 
spalování, zejména produktů na bázi 
popela. Po vědecké analýze výrobních 
postupů a stanovení požadavků na 
zpracování na úrovni Unie by proto
výrobky, které obsahují takové materiály 
nebo se z takových materiálů skládají, 
měly mít bez zbytečného prodlení přístup 
na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi 
měla být svěřena pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o vymezení širších nebo dalších kategorií 
hnojivých výrobků s označením CE nebo 
složkových materiálů, které lze používat 
při výrobě takových výrobků. První
z těchto aktů v přenesené pravomoci by 
měl zejména doplnit struvit, biouhel
a produkty na bázi popela do kategorií 
složkových materiálů a měl by být přijat 
co nejdříve po vstupu tohoto nařízení
v platnost. U vedlejších produktů 
živočišného původu by kategorie 
složkových materiálů měly být rozšířeny 
nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu
s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 
1069/2009 stanoven konečný bod 
výrobního řetězce, neboť vedlejší produkty 
živočišného původu, pro něž nebyl 
stanoven konečný bod, jsou v každém 
případě z působnosti tohoto nařízení 
vyňaty. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Toto nařízení musí zabezpečit 
stávající výrobní postupy, které používají
jiné průmyslové vedlejší produkty nebo 
recyklované produkty jako složku 
minerálního hnojiva, aby se zachoval
a podpořil jejich příspěvek k oběhovému 
hospodářství v Unii. Po vědecké analýze 
výrobních postupů a stanovení požadavků 
na zpracování na úrovni Unie by tyto 
složky měly být bez zbytečného prodlení 
způsobilé jako složka podle požadavků 
stanovených v tomto nařízení. Za tímto 
účelem by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o vymezení širších nebo dalších 
složkových materiálů, které lze používat 
při výrobě takových výrobků.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Mělo by být přijato ustanovení, 
které umožní další používání výrobků 
uvedených na trh v rámci vzájemného 
uznávání podle nařízení (ES) Evropského 
parlamentu a Rady č. 764/20081a.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. 
července 2008, kterým se stanoví postupy 
týkající se uplatňování některých 
vnitrostátních technických pravidel
u výrobků uvedených v souladu
s právními předpisy na trh v jiném 
členském státě a kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 21).
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Směrnice 2000/60/ES

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) Nařízení (ES) č. 834/2007
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91.

Odůvodnění

Do oblasti působnosti nařízení o hnojivech je důležité zahrnout ekologické zemědělství a jeho 
zvláštnosti.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „hnojivým výrobkem“ látka, směs, 
mikroorganismus nebo jakýkoli jiný 
materiál, který je použit nebo který je 
určen k použití, buď samostatně nebo 
smíchán s jiným materiálem, na 
rostlinách nebo jejich rhizosféře za 
účelem poskytnutí živiny rostlinám nebo 
ke zlepšení jejich efektivity využívání 
živin;

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem ke dvěma odlišným kategoriím výrobků by místo jedné definice měly existovat 
definice dvě.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „hnojivem“ látka nebo směs látek 
určených k poskytování živin rostlinám;

Odůvodnění

Vzhledem ke dvěma odlišným kategoriím výrobků by místo jedné definice měly existovat 
definice dvě.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. „výrobkem na zlepšení efektivity 
využívání živin“ látka nebo směs látek, 
mikroorganismus nebo jakýkoli jiný 
materiál určený k použití na rostlinách 
nebo v jejich rhizosféře za účelem zlepšení 
efektivity využívání živin rostlinami;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. „prvotní živinou“ pouze prvky 
dusík, fosfor a draslík;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. „druhotnou živinou“ prvky vápník, 
hořčík, sodík a síra;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Současně se zveřejněním tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské 
unie vydá Komise příručku, která 
výrobcům a orgánům dozoru nad trhem 
objasní a na příkladech ukáže, jak by 
etiketa měla vypadat. V této příručce 
budou také upřesněny relevantní 
informace, jež jsou uvedeny v části
I odst. 2 písm. d) přílohy III.

Odůvodnění

V zájmu poskytnutí jasných informací zemědělcům a aby se zamezilo nekorektním žádostem
o hnojiva, jež mají nepříznivý dopad na životní prostředí, by Evropská komise měla 
poskytnout příručku, v níž budou uvedeny konkrétní požadavky a grafická podoba etiket 
minerálních hnojiv.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) blendy hnojivých výrobků 
vymezené v kategorii funkce výrobku 7
v příloze I, které obsahují hnojivo uvedené
v písmenu a).

b) kombinace kategorií výrobků podle 
funkce vymezená v kategorii funkce 
výrobku 7 v příloze I, které obsahují 
hnojivo uvedené v písmenu a).

(Nahrazení spojení „blendy hnojivých 
výrobků“ spojením „kombinace kategorií 
funkce výrobku“ se týká celého textu.
Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny
v celém textu.)
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Odůvodnění

Navržené označení KFV 7 „blendy hnojivých výrobků“ je matoucí a neodpovídá skutečnému 
stavu na celosvětovém trhu s hnojivy, kde se „blendovými hnojivy“ rozumí výrobky získávané 
suchým míšením několika různých hnojiv, při němž nedochází k žádné chemické reakci.
V zájmu zajištění srozumitelnosti by měl být název KFV 7 v celém nařízení pozměněn.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE, který
byl předmětem některého způsobu využití
a splňuje požadavky stanovené v tomto 
nařízení, se považuje za vyhovující 
podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 
směrnice 2008/98/ES, a proto musí být 
považován za výrobek, který přestal být 
odpadem.

Pokud materiál, který byl odpadem, byl 
předmětem některého způsobu využití
v souladu s tímto nařízeníma je výrobek
s označením CE tento materiál obsahue, 
nebo se z něho skládá, tento materiál bude 
požován za materiál, který splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, se 
považuje za vyhovující podmínkám 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 
2008/98/ES, a proto musí být považován za 
výrobek, který přestal být odpadem od 
okamžiku, kdy bylo vypracováno EU 
prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 43 za účelem změny 
příloh I až IV, aby se přizpůsobily 
technickému pokroku a aby se usnadnil 
přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud 
jde o hnojivé výrobky s označením CE,

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 43 za účelem změny 
příloh I až IV, aby se přizpůsobily 
technickému a vědeckému pokroku, 
zejména s ohledem na produkci hnojivých 
výrobků z vedlejších produktů živočišného 
původu a produktů opětovného využití 
odpadů a aby se usnadnil přístup na vnitřní 
trh a volný pohyb, pokud jde o hnojivé 
výrobky s označením CE,
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) které výrobci v současné době 
používají jako vedlejší či druhotné 
produkty jiných průmyslových či 
zemědělských postupů, jakož
i recyklované produkty.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do ... [jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] Komise přijme
v souladu s prvním pododstavcem akt
v přenesené pravomoci, kterým poprvé 
změní kategorie složkových materiálů 
stanovené v příloze II, zejména do těchto 
kategorií složkových materiálů přidá 
vedlejší produkty živočišného původu, 
struvit, výrobky z popela a biouhel. Při 
přijetí uvedeného aktu v přenesené 
pravomoci se Komise obzvlášť zaměří na 
technologický pokrok, kterého se 
dosahuje v oblasti využití živin.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název mikroorganismu; a) název mikroorganismu na úrovni 
kmene;
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) taxonomický vztah k druhům 
mikroorganismů, které splňují požadavky 
na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti 
stanovenou Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin;

d) taxonomický vztah k druhům 
mikroorganismů, které splňují požadavky 
na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti 
stanovenou Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin, nebo odkaz na 
prohlášení o shodě s příslušnými 
harmonizovanmi normami týkajícími se 
bezpečnosti použitých mikroorganismů, 
které bylo zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo o shodě s požadavky 
hodnocení bezpečnosti nových 
mikroorganismů přijatými Komisí, pokud 
takové harmonizované normy neexistují.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely 2 tohoto článku je 
Komise zplnomocněna v souladu
s článkem 43 přijmout akty v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
požadavků na hodnocení bezpečnosti 
nových mikroorganismů. První z těchto 
aktů v přenesené pravomoci bude přijat 
do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je také svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci

4. Komisi je také svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
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v souladu s článkem 43, pokud jde
o změny příloh I až IV na základě nových 
vědeckých poznatků. Komise použije tuto 
pravomoc, pokud se na základě posouzení 
rizik ukáže, že změny jsou nutné k zajištění 
toho, aby žádný hnojivý výrobek
s označením CE vyhovující požadavkům 
tohoto nařízení nepředstavoval za běžných 
podmínek používání nepřijatelné riziko pro 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost 
nebo životní prostředí.

v souladu s článkem 43, pokud jde
o změny příloh I až IV po přezkoumání
nových vědeckých poznatků. Komise 
použije tuto pravomoc, pokud se na 
základě posouzení rizik ukáže, že změny 
jsou nutné k zajištění toho, aby žádný 
hnojivý výrobek s označením CE 
vyhovující požadavkům tohoto nařízení 
nepředstavoval za správného používání 
nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin, bezpečnost nebo životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely KSM 10 v příloze II se 
na Komisi přenese pravomoc v souladu
s článkem 43 přijímat akty v souvislosti
s určením požadavků na normu platnou 
pro kritéria biologické rozložitelnosti
a vývoj vhodné zkušební metody 
biologické rozložitelnosti. Tyto požadavky
a zkušební metody se hodnotí z hlediska 
nejnovějších vědeckých poznatků a musejí 
být stanoveny do ... [pěti let od data 
uplatňování tohoto nařízení].

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na akt v přenesené pravomoci s cílem vytvořit normu 
biologické rozložitelnosti a zkušební metodu pro hnojiva s řízeným uvolňováním živin. 
Odpovídající pozměňovací návrh přílohy II KSM 10 navazuje na tento bod.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvalitativní znaky plodiny. c) kvalita plodiny.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) humifikace;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvýšení dostupnosti živin 
uzavřených v půdě a v rhizosféře

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 a

Změna nařízení (ES) č. 1907/2006

V příloze V se bod 12 nahrazuje tímto:

„12. Kompost, bioplyn a digestát.“

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
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Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly 
na trh dodávány výrobky, které byly 
uvedeny na trh jako hnojiva s označením 
„hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 
2003/2003 před dnem [Úřad pro publikace 
vloží datum použití tohoto nařízení]. Pro 
takové výrobky se však obdobně použije 
kapitola 5.

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly 
na trh dodávány výrobky, které byly 
uvedeny na trh jako hnojiva s označením 
„hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 
2003/2003 před dnem [Úřad pro publikace 
vloží datum: dvanáct měsíců po datu 
vstupu tohoto nařízení v platnost]“. Pro 
takové výrobky se však obdobně použije 
kapitola 5.

Odůvodnění

Doba stanovená podle článku 48 pro přechodné období se jeví nereálnou. Dvanáct měsíců po 
datu vstupu tohoto nařízení v platnost by bylo realističtější.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – odst. 1 – písm. C – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. Anorganické hnojivo C. Minerální hnojivo

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha I – část I – odst. 1 – písm. C a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ca. Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 4 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složky předložené ke schválení nebo 
obnovení schválení v souladu s nařízením 
(ES) č. 1107/2009, ale nebyly zahrnuty 
do prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 
se nepoužijí v hnojivých výrobcích, pokud 
je nezařazení odůvodněno podle čl. 1 bodu 
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009.

Odůvodnění

Pokud bylo složkám zamítnuto schválení jako složkám podle nařízení (ES) č. 1107/2009
z důvodu bezpečnosti, nebylo by vhodné, aby byly povoleny ve hnojivých výrobcích.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(A) – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- uhlík (C) a - organický uhlík (Corg) a

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(A) – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výhradně biologického původu s výjimkou 
materiálu přeměněného na fosilie nebo 
uloženého v geologických útvarech.

výhradně biologického původu s výjimkou 
materiálu přeměněného na fosilie nebo 
uloženého v geologických útvarech,
s výjimkou leonarditu, lignitu a rašeliny.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – KVF 1(A)(II) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně jednu z těchto 
deklarovaných živin v uvedených 
minimálních množstvích:

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně jednu z těchto 
deklarovaných prvotních živin
v uvedených minimálních množstvích:

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2% hmotn. celkového dusíku (N), - 1% hmotn. celkového dusíku (N),

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O).

- 1% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O)

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(A)(II)  – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže výrobek obsahuje více než 
jednu živinu, musejí být tyto živiny 
obsaženy v uvedeném minimálním 
množství:

– 1 % hmotn. celkového dusíku (N)

– 1 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5)

– 1% hmotn. celkového oxidu 
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draselného (K2O)

jestliže celkové množství živin tvoří 
alespoň 4 %.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B) – bod 1 – poodstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výhradně biologického původu s výjimkou 
materiálu přeměněného na fosilie nebo 
uloženého v geologických útvarech.

výhradně biologického původu s výjimkou 
materiálu přeměněného na fosilie nebo 
uloženého v geologických útvarech,
s výjimkou leonarditu, lignitu a rašeliny.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(I) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo

- 1 % hmotn. oxidu fosforečného
(P2O5) rozpustného v neutrálním 
citronanu amonném a vodě, nebo

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(I) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže výrobek obsahuje více než 
jednu živinu, musejí být tyto živiny 
obsaženy v uvedeném minimálním 
množství:
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– 1 % hmotn. celkového dusíku (N)

– 1 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5)

– 1% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O)

jestliže celkové množství živin tvoří 
alespoň 4 %.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(I)  – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V hnojivém výrobku s označením 
CE musí každá jednotka obsahovat 
organickou hmotu a živiny v jejich 
deklarovaném obsahu.

4. V hnojivém výrobku s označením 
CE musí každá jednotka obsahovat 
organický uhlík a všechny živiny v jejich 
deklarovaném obsahu. Jednotka odkazuje 
na jeden z prvků výrobků ve formě, jako 
jsou granule, pelety atd.

Odůvodnění

Není možné zaručit přesné poměry obsahu v každé jednotce výrobku.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(II) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového dusíku (N),
z toho nejméně 0,5 % hmotn. hnojivého 
výrobku s označením CE musí být 
organický dusík (N), nebo

- 1 % hmotn. celkového dusíku (N),
z toho nejméně 0,5 % hmotn. hnojivého 
výrobku s označením CE musí být 
organický dusík (N), nebo

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(II) – bod 2 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo

- 1 % hmotn. oxidu fosforečného
(P2O5) rozpustného v neutrálním 
citronanu amonném a vodě nebo

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(II) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O).

- 1 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O).

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(II) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

2a. Jestliže výrobek obsahuje více než 
jednu živinu, musejí být tyto živiny 
obsaženy v uvedeném minimálním 
množství:

– 1,5% hmotn. celkového dusíku (N)

– 1,5% hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 1,5% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O)

jestliže celkové množství živin tvoří 
alespoň 4 %.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(B)(II) – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 3 % hmotn. 
organického uhlíku (C).

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 1 % hmotn. 
organického uhlíku (C).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Anorganické hnojivo je hnojivo jiné než 
organické nebo organominerální hnojivo.

Minerální hnojivo je hnojivo obsahující 
živiny v minerální formě nebo zpracované 
do minerální formy, které jsou 
živočišného nebo rostlinného původu. 
Dusíkaté vápno, močovina a její 
kondenzační a asociační produkty se 
považují za hnojiva obsahující živiny
v minerální formě. Hnojivý výrobek
s označením CE nesmí obsahovat více než 
1 % hmotn. organického uhlíku (Corg). 
Tím je zpravidla vyloučen uhlík obsažený
v obalech a technických činidlech.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fosforečná hnojiva musejí splňovat 
nejméně jednu z níže uvedených 
minimálních úrovní rozpustnosti, aby je 
mohly rostliny vstřebávat, a v opačném 
případě je nelze deklarovat jako 
fosforečná hnojiva:

– rozpustnost ve vodě: minimální 
úroveň 40 % celkového fosforu, nebo
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– rozpustnost v neutrálním 
citronanu amonném: minimální úroveň 
75 % celkového fosforu, nebo

– rozpustnost v kyselině mravenčí 
(pouze u měkkých fosforitů): minimální 
úroveň 55 % celkového fosforu.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C) – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkový deklarovatelný obsah dusíku je 
dán součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, methylenmočovinového dusíku, 
isobutylidendimočovinového dusíku
a krotonylidendimočovinového dusíku. 
Deklarovatelný obsah fosforu je dán 
fosfátovou formou fosforu. Nové formy 
lze doplnit na základě vědeckého šetření
v souladu s čl. 42 odst. 1.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednosložkové tuhé anorganické 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.

1. Jednosložkové tuhé anorganické 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah nejvýše jedné prvotní či 
druhotné živiny. Jednosložkové tuhé 
minerální prvotní živiny mohou obsahovat
i druhotné živiny.

Odůvodnění

Podle definice z návrhu Komise by se hnojivo „CAN 27 se sírou“ stalo součástí skupiny 
„KFV 1 (C) (I) (a) (ii)“ vícesložkových tuhých anorganických hnojiv s makroživinami. To je
v rozporu s tradicí a tím, co je správné z agronomického hlediska. Rovněž je to v rozporu
s tím, jak je to chápáno ve světě vědy, techniky a zemědělství.�
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – část II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat více než jednu z těchto
deklarovaných živin v uvedeném 
minimálních množství:

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat více než jednu z prvotních
deklarovaných živin v uvedeném 
minimálních množství:

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 12 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 12 % hmotn. oxidu fosforečného
(P2O5) rozpustného v neutrálním 
citronanu amonném a vodě,

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 3% hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 3 % oxidu fosforečného (P2O5)
rozpustného v neutrálním citronanu 
amonném a vodě,

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 3% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 5 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a může obsahovat jednu nebo více 
druhotných živin v uvedeném minimálním 
množství:

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

- 2% hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

- 2% hmotn. celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5 % hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3) nebo

- 5% hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3) nebo

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednosložkové kapalné anorganické 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.

1. Jednosložkové kapalné anorganické 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah nejvýše jedné prvotní 
nebo druhotné živiny. Jednosložkové 
kapalné minerální prvotní živiny mohou 
obsahovat i druhotné živiny.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat jednu z těchto 
deklarovaných živin v uvedeném 
minimálním množství:

2. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat jednu z těchto prvotních 
deklarovaných živin v uvedeném 
minimálním množství:

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 5% hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 5 % hmotn. oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálním 
citronanu amonném a vodě,
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Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a může obsahovat jednu nebo více 
druhotných živin v uvedeném minimálním 
množství:

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 5% hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3) nebo

- 5% hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3),

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1 % hmotn. celkového oxidu 
sodného (Na2O).

- od 0,5 % do 5 % hmotn. celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Odůvodnění

Prvotní živiny N, P2O5 a K2O jsou hlavními prvky potřebnými pro účinné pěstování rostlin, 
zatímco druhotné živiny MgO, CaO, SO3 a Na2O pouze podporují funkce základních prvků. 
Odstranění rozdělení mezi dvěmi skupinami živin by zemědělce mátlo. Vzorec pro 
vícesložkové tuhé hnojiva s makroživinami by proto měl obsahovat víc než jednu prvotní 
živinu a případně jednu nebo vícero druhotných živin. Ustanovení pro označování nepřímo 
uznávají rozdíly mezi prvotními a druhotnými živinami tím, že vyžaduje informace týkající se 
prvotní živiny, které je třeba poskytnout jako první.
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vícesložkové kapalné anorganické 
hnojivo s makroživinami musí mít 
deklarovaný obsah více než jedné živiny.

1. Vícesložkové kapalné anorganické 
hnojivo s makroživinami musí mít 
deklarovaný obsah více než jedné prvotní 
živiny.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5% hmotn. celkového dusíku (N), - 3% hmotn. celkového dusíku (N)
nebo

Odůvodnění

Minerální hnojiva, a zejména pak vícesložková tuhá minerální hnojiva, musejí obsahovat 
minimální množství živin, aby byla agronomicky účinná a pomáhala zemědělcům zvyšovat 
výnosy sklizně plodin. Hnojivé výrobky s velmi nízkým obsahem živin by nebyly účinné. 
Zemědělci by museli výrobky používat ve velkém množství, aby plodinám poskytli potřebnou 
výživu, čímž by se zdražila přeprava, skladování a používání a snížila se účinnost využívání 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 1,5 % hmotn. oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálním 
citronanu amonném a vodě,
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Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. Rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou 
frakcí.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 3% hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) nebo

Odůvodnění

Minerální hnojiva, a zejména pak vícesložková tuhá minerální hnojiva, musejí obsahovat 
minimální množství živin, aby byla agronomicky účinná a pomáhala zemědělcům zvyšovat 
výnosy sklizně plodin. Hnojivé výrobky s velmi nízkým obsahem živin by nebyly účinné. 
Zemědělci by museli výrobky používat ve velkém množství, aby plodinám poskytli potřebnou 
výživu, čímž by se zdražila přeprava, skladování a používání a snížila se účinnost využívání 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 0,75% hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO) nebo

Odůvodnění

Minerální hnojiva, a zejména pak vícesložková tuhá minerální hnojiva, muejí obsahovat 
minimální množství živin, aby byla agronomicky účinná a pomáhala zemědělcům zvyšovat 
výnosy sklizně plodin. Hnojivé výrobky s velmi nízkým obsahem živin by nebyly účinné. 
Zemědělci by museli výrobky používat ve velkém množství, aby plodinám poskytli potřebnou 
výživu, čímž by se zdražila přeprava, skladování a používání a snížila se účinnost využívání 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 0,75% hmotn. celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

- 5% hmotn. celkového oxidu 
vápenatého (CaO) nebo

Odůvodnění

Minerální hnojiva, a zejména pak vícesložková tuhá minerální hnojiva, musejí obsahovat 
minimální množství živin, aby byla agronomicky účinná a pomáhala zemědělcům zvyšovat 
výnosy sklizně plodin. Hnojivé výrobky s velmi nízkým obsahem živin by nebyly účinné. 
Zemědělci by museli výrobky používat ve velkém množství, aby plodinám poskytli potřebnou 
výživu, čímž by se zdražila přeprava, skladování a používání a snížila se účinnost využívání 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 0,75% hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3) nebo

- 1,5% hmotn. celkového oxidu 
sírového (SO3) nebo

Odůvodnění

Minerální hnojiva, a zejména pak vícesložková tuhá minerální hnojiva, musejí obsahovat 
minimální množství živin, aby byla agronomicky účinná a pomáhala zemědělcům zvyšovat 
výnosy sklizně plodin. Hnojivé výrobky s velmi nízkým obsahem živin by nebyly účinné. 
Zemědělci by museli výrobky používat ve velkém množství, aby plodinám poskytli potřebnou 
výživu, čímž by se zdražila přeprava, skladování a používání a snížila se účinnost využívání 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha I – část II –KVF 1(Ca) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KFV 1(Ca): Hnojiva s nízkými emisemi 
uhlíku 

1. Hnojivý výrobek s označením CE, 
jiný než ty, které spadají pod PFC1 PFC1 
(A), (B), KFV 1 (C) nebo KFV 7, se 
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označí jako hnojivo s nízkými emisemi
uhlíku, pokud obsahuje více než 1 % 
organického uhlíku (Corg) a až 7,5 % 
organického uhlíku (Corg).

2. Uhlík přítomný v kyanamidu 
vápenatém a v močovině a její 
kondenzační a asociační produkty 
nebudou zahrnuty do organického uhlíku 
pro účely této definice.

3. Pro účely této kategorie se použijí 
specifikace tuhého/kapalného, přímého 
nebo vícesložkového hnojiva
s makroživinami/hnojiva se stopovými 
živinami z PFC1 (C).

4. Produkty prodávané pod PFC1 
(Ca) musejí splňovat limity znečišťujících 
látek uvedených v příloze I pro organická 
nebo organominerální hnojiva v každém 
případě, pokud PFC1 (C) neobsahuje 
žádné limitní hodnoty pro tyto 
kontaminující látky.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Materiál k vápnění půd je hnojivý 
výrobek s označením CE, jehož účelem je 
úprava kyselosti půdy a který obsahuje 
oxidy, hydroxidy, uhličitany nebo 
křemičitany těchto živin: vápník (Ca) nebo 
hořčík (Mg).

1. Materiál k vápnění půd je výrobek
s označením CE, jehož účelem je úprava 
kyselosti půdy a který obsahuje oxidy, 
hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany 
těchto živin: vápník (Ca) nebo hořčík 
(Mg).

Odůvodnění

Je nezbytné rozlišovat mezi výrobky, jež zlepší nutriční účinnost hnojiv ze samotných hnojiv 
(která přidávají živiny). Tento pozměňovací návrh by měla být uplatněn na všechny výrobky 
obsažené v tomto nařízení, jejichž úkolem je zlepšit výživovou účinnost rostlin.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – KVF 3 – odst.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomocná půdní látka je hnojivý výrobek
s označením CE, který se přidává do půdy 
za účelem udržení, zlepšení nebo ochrany 
fyzikálních či chemických vlastností, 
struktury nebo biologické aktivity půdy.

Pomocná půdní látka je materiál (včetně 
mulče), který se přidává do půdy v daném 
místě především s cílem zachovat nebo 
zlepšit její fyzikální vlastnosti a může 
zlepšit její chemické a/nebo biologické 
vlastnosti nebo aktivitu. 

Odůvodnění

Pomocné půdní látky jsou také přidávány na vrch půdy (jako mulčovací materiál), aby se 
snížilo odpařování vody, snížilo množství plevelů a zvýšila se biologická aktivita ve spodní 
vrstvě. Pokud nebude změněna definice, nebudou se na tyto pomocné půdní látky vztahovat 
právní předpisy.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 3 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE musí 
obsahovat nejméně 15% nebo více 
materiálu biologického původu.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 3(A) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Organická pomocná půdní látka se 
musí skládat pouze z materiálu výhradně 
biologického původu s výjimkou materiálu 
přeměněného na fosilie nebo uloženého
v geologických útvarech.

1. Organická pomocná půdní látka se 
musí skládat pouze z materiálu výhradně 
biologického původu s výjimkou materiálu 
přeměněného na fosilie nebo uloženého
v geologických útvarech, s výjimkou 
leonarditu, lignitu a řašeliny.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – KVF 3(A) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obsah kontaminujících látek ve 
hnojivém výrobku s označením CE nesmí 
překročit tyto hodnoty:

2. Obsah kontaminujících látek
v pomocné půdní látce s označením CE 
nesmí překročit tyto hodnoty:

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi produkty, které zlepší nutriční hodnoty (vápnění) a produkty, které 
přidávají živiny (hnojiva)

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 3(A) – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 40 % hmotn. 
sušiny.

4. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 20% hmotn. 
sušiny.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 3(B) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Biologicky rozložitelná mulčovací 
fólie je fólie z biologicky rozložitelného 
polymeru, která splňuje požadavky bodů 
2a a 3 KSM 10 v příloze II a je určena
k pokrytí půdy v daném místě za účelem 
ochrany její struktury, potlačení růstu 
plevele, snížení úbytku půdní vláhy či 
ochrany proti erozi.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí podkategorii pro mulčové fólie vyrobené z biologicky 
rozložitelných polymerů, jehož je funkcí chránit strukturu půdy, potlačovat růst plevele, 
snížovat ztrátu vlhkosti půdy nebo předcházet erozi.
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Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pěstební médium je materiál jiný 
než půda, který je určen k použití jako 
substrát pro vývoj kořenů.

1. Pěstební médium je materiál jiný 
než půda přímo na původním místě pro 
růst rostlin a hub.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agronomická přísada je hnojivý výrobek
s označením CE, který je určen k přidání 
do výrobku poskytujícího rostlinám živiny
za účelem zlepšení způsobů, jimiž tento 
výrobek uvolňuje živiny.

Agronomická přísada je hnojivý výrobek
s označením CE, který je určen k přidání 
do výrobku, který má prokázaný účinek 
na transformaci a/nebo dostupnost 
různých forem minerálních či 
mineralizovaných živin v rostlinách, nebo 
který je určen k přidání do půdy za účelem 
zlepšení vstřebávání těchto živin 
rostlinami či za účelem snížení úbytku 
těchto živin.

Odůvodnění

Agronomické přísady přispívají k účinnému zvyšování výživy plodin a minimalizaci dopadů 
hnojení na životní prostředí. Definice stanovená v části II přílohy I KFV 5 by měla být lépe 
propracována, aby odpovídala výrobkům, jež jsou v současnosti na trhu, jakož i budoucím 
potenciálním či inovativním výrobkům.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(A) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá látka musí být registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200636

v dokumentaci obsahující

Látka musí být registrována podle nařízení 
(ES) č. 1907/200636, pokud daná látka 
není výslovně předmětem některé
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z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

36 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 
1907/2006 totožná s látkou, která byla 
registrována v dokumentaci obsahující 
zde uvedené informace, a má-li výrobce 
hnojivého výrobku k dispozici informace 
ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

36 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(A) – odst. 2 – písm.a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(A) – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se
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Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(A) – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovená v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(B) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Látka musí být registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200637

v dokumentaci obsahující

2. Látka musí být registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200637, pokud daná 
látka není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

37 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

37 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.
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Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojiva.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(B) – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(B) –odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(B) – odst. 2– pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovená v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení.

vypouští se
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Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(C) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Látka musí být registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200638

v dokumentaci obsahující

2. Látka musí být registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200638, pokud daná 
látka není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

38 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

38 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(B) – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se
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Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(C) – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 5(C) – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovená v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) humifikace,
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Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 – odst. 1– písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvýšení dostupnosti živin 
uzavřených v půdě a v rhizosféře.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pomocný rostlinný přípravek musí 
mít účinky uvedené na etiketě pro plodiny, 
které jsou na ní specifikovány.

3. Pomocný rostlinný přípravek musí 
mít účinky uvedené na etiketě pro plodiny, 
které jsou na ní specifikovány. Pokud 
pomocný rostlinný přípravek obsahuje 
jednu nebo více složek uznaných 
nařízením (ES) č. 1107/2009, bude 
informace poskytnutá během posuzování 
shody obsahovat přesvědčivý empirický 
důkaz o biostimulačním účinku, přičemž 
se zohlední relevantní parametry, např. 
relativní koncentrace složek, určené 
dávkování, časové rozpětí, fáze růstu 
rostliny, cílová plodina atd.

Odůvodnění

Zatímco při postupu posuzování shody se v každém případě předpokládá předložení 
empirického důkazu, o který se opírá tvrzení o pomocném rostlinném přípravku, 
konkretizování jeho důležitosti v případě, že produkt obsahuje složku registrovanou podle 
nařízení (ES) 1107/2009, by mělo přispět k zabránění zneužívání ze strany osob usilujících
o obejití řádného uznání jako přípravku na ochranu rostlin, aniž by přítomnost takové složky 
byla překážkou pro uznávání zákonných pomocných rostlinných přípravků.  

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 (A) – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mikrobiální pomocný rostlinný 
přípravek se musí skládat výhradně
z mikroorganismu nebo konsorcia 
mikroorganismů uvedených v kategorii 
složkových materiálů 7 přílohy II.

1. Mikrobiální pomocný rostlinný 
přípravek se musí skládat z:

a) mikroorganismu nebo konsorcia 
mikroorganismů uvedených v kategorii 
složkových materiálů 7 přílohy II;

b) mikroorganismů nebo konsorcia 
mikroorganismů odlišných od těch, které 
jsou uvedeny v bodě a). Mohou být 
používány jako kategorie složkových 
materiálů, pokud budou v souladu
s požadavky uvedenými v kategorii 
složkových materiálů 7 přílohy II. 

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 (A) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obsah kontaminujících látek ve 
hnojivém výrobku s označením CE nesmí 
překročit tyto hodnoty:

2. Obsah kontaminujících látek ve 
výrobku k vápnění půd s označením CE 
nesmí překročit tyto hodnoty:

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi produkty, které zlepší nutriční hodnoty (vápnění) a produkty, které 
přidávají živiny (hnojiva).

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6 (A) – odst. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pomocný rostlinný přípravek musí mít 
hodnotu pH rovnou 4 nebo vyšší.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 6(B)(II) – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obsah kontaminujících látek ve 
hnojivém výrobku s označením CE nesmí 
překročit tyto hodnoty:

2. Obsah kontaminujících látek ve 
výrobku k vápnění půd s označením CE 
nesmí překročit tyto hodnoty:

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi produkty, které zlepšují nutriční hodnoty (vápnění) a produkty, které 
přidávají živiny (hnojiva).

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mísení nesmí změnit povahu
jednotlivých složkových hnojivých 
výrobků

3. Mísení nesmí změnit funkci
jednotlivých složkových hnojivých 
výrobků a nesmí mít za rozumně 
předvídatelných podmínek skladování 
nebo používání blendu hnojivých výrobků
s označením CE nepříznivý účinek na 
zdraví člověka, zvířat nebo rostlin, na 
bezpečnost nebo na životní prostředí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabezpečit, aby mísení ohleduplně zachovalo 
funkčnost výrobku. 

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 7 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsobem, který by měl za 
rozumně předvídatelných podmínek 

vypouští se
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skladování nebo používání blendu 
hnojivých výrobků s označením CE 
nepříznivý účinek na zdraví člověka, 
zvířat nebo rostlin, na bezpečnost nebo na 
životní prostředí, nebo

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KVF 7 – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jiným podstatným způsobem. vypouští se

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedlejší produkty ve smyslu 
směrnice 2008/98/ES;

b) vedlejší produkty ve smyslu 
směrnice 2008/98/ES, kromě vedlejších 
produktů registrovaných podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 odlišných od těch, na 
něž se nevztahuje některá z výjimek
z povinné registrace stanovená v bodě 5 
přílohy V tohoto nařízení;

Odůvodnění

Cílem je, aby se na výrobky a vedlejší výrobky vztahovaly totožné bezpečnostní normy
a zároveň se povolilo užívání vedlejších výrobků, které jsou dostupné na trhu.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha II – část  II – KSM 1 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) polymery nebo e) polymery s výjimkou těch, které se 
používají v pěstebních médiích bez 
kontaktu s půdou, nebo
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Odůvodnění

Návrh by měl výslovně stanovit možnost používat v pěstebních médiích, která nepřicházejí do 
kontaktu s půdou, polymery jako pojivo. Tyto polymery pro zdraví zvířat, lidí, rostlin ani pro 
životní prostředí nepředstavují riziko.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – odst. 2 – poodstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny látky zapracované do hnojivého 
výrobku s označením CE musí být, samy
o sobě nebo v rámci směsi, registrovány 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
v dokumentaci obsahující

Pokud se na ně nevztahuje některá
z výjimek z povinné registrace stanovená
v článku 6 přílohy nařízení (ES) č. 
1907/2006 nebo v přílohách IV či
V tohoto nařízení, všechny látky 
zapracované do hnojivého výrobku
s označením CE musí být, samy o sobě 
nebo v rámci směsi, registrovány podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 v dokumentaci 
obsahující.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – KSM 1 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovená v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány 
jinak než řezáním, mletím, odstředěním, 
lisováním, sušením, mrazovým sušením 
nebo extrakcí vodou.

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné extrakty, které byly zpracovány 
pouze fyzicky nebo mechanicky, například
řezáním, mletím, odstředěním, 
proséváním, drcením, lisováním, sušením, 
mrazovým sušením, granulací, sekáním, 
pufrováním, extruzí, zmrazením, 
dezinfekcí teplem nebo extrakcí vodou.
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Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat kompost získaný
aerobním kompostováním výhradně 
jednoho nebo více z těchto vstupních 
materiálů:

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat kompost a tekuté nebo 
pevné extrakty z kompostu získané
aerobním kompostováním a následným 
množením přirozeně se vyskytujících 
mikroorganismů z výhradně jednoho nebo 
více z těchto vstupních materiálů:

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedlejší produkty živočišného 
původu kategorie 2 a 3 podle nařízení (ES) 
č. 1069/2009;

b) produkty odvozené z vedlejších 
produktů živočišného původu uvedené
v článku 32 nařízení (ES) č. 1069/2009,
u nichž bylo dosaženo konečného bodu 
výrobního řetězce v souladu s článkem 5 
uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Formulace navržená Komisí nezaručuje, že kompost z produktů živočišného původu kategorií 
2 a 3 vzešlý z přirozeného prostředí bude odchylně od nařízení 1069/2009 považován za 
hnojivý materiál a růstové médium, a že tím bude v souladu s budoucím nařízením.  Kompost 
musí být považován za hnojivý materiál a růstové médium na základě kontrolního systému
a schválené metody umožňující kontrolu vzrůstající teploty a ověření hygienických kritérií, 
aby tak mohly tyto produkty být opětovně použity v půdě.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) živé, či neživé organismy nebo jejich c) živé, či neživé organismy nebo jejich 
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části nezpracované, či zpracované 
výhradně manuálně, mechanicky nebo 
gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, 
extrakcí vodou, parní destilací nebo 
zahříváním výhradně za účelem odstranění 
vody nebo extrahované ze vzduchu 
jakýmkoli postupem s výjimkou

části nezpracované, či zpracované 
výhradně manuálně, mechanicky nebo 
gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, 
extrakcí vodou, parní destilací nebo 
zahříváním výhradně za účelem odstranění 
vody nebo extrahované ze vzduchu 
jakýmkoli postupem, potraviny a odpad
z krmiva, které neobsahují znečišťující 
látky a nejsou vhodné pro spotřebu,
a odpad z obdělávané půdy, který je 
používán pro agropalivo a neobsahuje 
znečišťující látky, s výjimkou

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. d –bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200640

v dokumentaci obsahující

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200640, pokud daná 
látka není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

40 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

40 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
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Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. d – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ni výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovených v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení, a

vypouští se

– celková koncentrace všech přísad 
nepřekročí 5 % celkové hmotnosti 
vstupního materiálu nebo

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.
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Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Nezpracované a mechanicky 
zpracované zbylé části vzešlé z odvětví 
produkce potravin, s výjimkou odvětví 
používajících produkty živočišného 
původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

Odůvodnění

V současnosti jsou „průmyslové kaly“ ze vstupních materiálů v KSM 3 a KSM 5 vyloučeny.  
Není jasně definováno, co znamená pojem „průmyslový kal“. Mnoho kalů vzešlých ze 
zemědělsko-potravinářského odvětví (např. zpracování ovoce, výroby mléčných výrobků či 
sýra atd.) jsou zcela čisté organické materiály a vhodné a bezpečné vstupní složky do 
kompostu a procesů digesce.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) materiály vyhovující KSM 2, KSM 
3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– které zpracovává pouze vstupní 
materiály uvedené v odstavci 1 výše a

– ve kterém jsou výrobní linky pro 
zpracování vstupních materiálů 
uvedených v odstavci 1 výše zřetelně 
oddělené od výrobních linek pro 
zpracování vstupních materiálů odlišných 
od těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, a
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Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 6 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kritérium: nejvýše 25 mmol O2/kg 
organické hmoty/h nebo

– kritérium: nejvýše 50 mmol O2/kg 
organické hmoty/h nebo

Odůvodnění

Není jasné, proč je tato hodnota odlišná od té, která je uvedena v KSM 5, a pozměňovací 
návrh proto sjednocuje hodnoty na 50 jednotkách.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 1 – písm. b – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200643

v dokumentaci obsahující

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200643, pokud daná 
látka není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

43 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

43 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.
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Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 1 – písm. b – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 1 – písm. b – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ni výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovených v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy
V uvedeného nařízení, a

vypouští se

– celková koncentrace všech přísad 
nepřekročí 5 % celkové hmotnosti 
vstupního materiálu nebo
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Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kalů z čistíren odpadních vod,
průmyslových kalů nebo vybagrovaných 
kalů,

– kalů z čistíren odpadních vod
a průmyslových kalů odlišných od těch, 
které jsou uvedeny v bodě ea), nebo 
vybagrovaných kalů a

Odůvodnění

V současnosti jsou „průmyslové kaly“ ze vstupních materiálů v KSM 3 a KSM 5 vyloučeny. 
Není jasně definováno, co znamená pojem „průmyslový kal“. Mnoho kalů vzešlých ze 
zemědělsko-potravinářského odvětví (např. zpracování ovoce, výroby mléčných výrobků či 
sýra atd.) jsou zcela čisté organické materiály a vhodné a bezpečné vstupní složky do 
kompostu a procesů digesce.

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. d – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200644

v dokumentaci obsahující

– je přísada registrována podle 
nařízení (ES) č. 1907/200644, pokud daná 
látka není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

44 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 

44 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
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čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. d –bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Nezpracované a mechanicky 
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zpracované zbylé části vzešlé z odvětví 
produkce potravin, s výjimkou odvětví 
používajících produkty živočišného 
původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

Odůvodnění

V současnosti jsou „průmyslové kaly“ ze vstupních materiálů v KSM 3 a KSM 5 vyloučeny. 
Není jasně definováno, co znamená pojem „průmyslový kal“. Mnoho kalů vzešlých ze 
zemědělsko-potravinářského odvětví (např. zpracování ovoce, výroby mléčných výrobků či 
sýra atd.) jsou zcela čisté organické materiály a vhodné a bezpečné vstupní složky do 
kompostu a procesů digesce.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm.e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) materiály vyhovující KSM 2, KSM 
3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin
a při hydraulickém retenčním čase nejméně 
20 dní;

a) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin
a při hydraulickém retenčním čase nejméně 
20 dní následovaná analýzou k ověření 
toho, zda byly v procesu digesce úspěšně 
zničeny patogeny;

Odůvodnění

Při takto nízké teplotě a krátké době digesce je u některých patogenů možné, že přežijí
a následně se během retenční doby rozmnoží. Je nezbytně nutné ověřit, že na konci retenční 
doby již patogeny nejsou přítomné.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení



PE599.577v02-00 68/96 AD\1126399CS.docx

CS

Příloha II – část II – KSM 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) olivový olej z pokrutin, tj. viskózní 
vedlejší produkt z lisování oliv vzešlý
z dvoufázového (dvoufázové lisování) 
nebo třífázového (třífázové lisování) 
zpracování vlhkých výlisků pomocí 
organických rozpouštědel.

Odůvodnění

Měla by být doplněna definice olivového oleje z pokrutin, neboť v žádném z předešlých 
odstavců není obsažena, přičemž je třeba mít na zřeteli, že organická rozpouštědla jsou
z konečného produktu téměř zcela odstraněna.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) jakýkoli jiný materiál či látka, jejíž 
zapracování do potravin či krmiva bylo 
schváleno.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 –odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látka musí být registrována podle nařízení 
(ES) č. 1907/200647 v dokumentaci 
obsahující

Látka musí být registrována podle nařízení 
(ES) č. 1907/200647, pokud daná látka 
není výslovně předmětem některé
z výjimek z povinné registrace 
stanovených v článku 6 tohoto nařízení 
nebo v příloze IV nebo V uvedeného 
nařízení.

__________________ __________________

47 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 

47 V případě přísady zpětně získané
v Evropské unii je tato podmínka splněna, 
jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 
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písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 
totožná s látkou, která byla registrována
v dokumentaci obsahující zde uvedené 
informace, a má-li výrobce hnojivého 
výrobku k dispozici informace ve smyslu 
čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Odůvodnění

Je důležité, aby se nařízení REACH uplatňovalo na hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Příprava II – část II – KSM 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace stanovené v přílohách 
VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
a

vypouští se

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávu o chemické bezpečnosti 
podle článku 14 nařízení (ES) č. 
1907/2006, jejíž součástí je použití jako 
hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – odst. 2 – poslední věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje 
některá z výjimek z povinné registrace 
stanovená v příloze IV uvedeného 
nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy

vypouští se
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V uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE může 
obsahovat mikroorganismy, včetně 
neživých mikroorganismů nebo 
mikroorganismů s prázdnou buňkou
a neškodných zbytkových prvků médií, na 
nichž byly vyprodukovány, které

Mikroorganismy, včetně neživých 
mikroorganismů nebo mikroorganismů
s prázdnou buňkou a neškodných 
zbytkových prvků médií, na nichž byly 
vyprodukovány, mohou být považovány za 
bezpečné pro zapracování do hnojivých 
výrobků s označením CE za předpokladu, 
že jde o jednu z následujících tří situací: 

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – KSM 7 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– neprošly jiným procesem 
zpracování než sušením či mrazovým 
sušením a

a) patří do jedné ze skupin těchto 
mikroorganismů:

– Azotobacter spp.

– Mykorhizní houby

– Bakterie rodu Rhizobium

– Azospirillum spp.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jsou uvedeny v tabulce níže: b) jakýkoli mikroorganismus (nebo 
konsorcium mikroorganismů), který je
v souladu s příslušnými požadavky na 
ochranu a osvědčování údajů povolen pro 
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tyto způsoby použití:

Azotobacter spp. – zapracování do „potravin“ podle 
definice uvedené v článku 2 nařízení 
(ES)č. 178/2002 nebo k použití při výrobě 
jakýchkoli takových potravin, včetně 
kultur považovaných za „tradiční složky 
potravin“ ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002;

Mykorhizní houby – použití jako doplňková látka
v krmivu, které je dáno jeho uvedením
v registru EU doplňkových látek
v krmivech podle nařízení (ES) 
1831/2003;

Rhizobium spp. – použití jako účinná látka na 
ochranu rostlin podle nařízení (ES) č. 
1107/2009 nebo jako biocidní přípravek 
podle nařízení (EU) č. 528/20121a.

Azospirillum spp. c) jakýkoli mikroorganismus (nebo 
konsorcium mikroorganismů), který byl 
vyhodnocen jako bezpečný pro použití 
jako pomocný rostlinný přípravek, a to za 
pomoci společných specifikací nebo 
harmonizovaných norem přijatých
v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012,
v němž jsou podrobně uvedeny přijatelné 
mezní hodnoty a analytické metody pro 
kritéria bezpečnosti včetně těch, které jsou 
uvedeny v článku 42 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat inhibitor nitrifikace, který 
splňuje příslušné požadavky a je uveden
v KFV 5(A)(I) přílohy I, pouze pokud se 
nejméně 50 % obsahu celkového dusíku 
(N) ve hnojivém výrobku skládá z forem 
dusíku (N) amonium (NH4+) a močovina
(CH4N2O).

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat inhibitor nitrifikace, který 
splňuje příslušné požadavky a je uveden
v KFV 5(A)(I) přílohy I, pouze pokud se 
nejméně 50 % obsahu celkového dusíku 
(N) ve hnojivém výrobku skládá z forem 
dusíku (N) amonium (NH4+) nebo amonia 
(NH4+) a močoviny (CH4N2O).
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Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že obsahu dusíku může být dosaženo prostřednictvím samotného amonia 
nebo amonia spolu s močovinou.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vylepšit půdu jakožto biologicky 
rozložitelnou mulčovací fólii, jež splňuje 
zejména požadavky uvedené v bodech 2a
a 3 KSM 10.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) posílit stabilitu hnojivých výrobků
s označením CE.

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí být 
dodrženo toto kritérium: polymer musí být 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu
a vodu. V rámci zkoušky biologické 
rozložitelnosti popsané níže v písmenech 

2. Do [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne pět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] přijme 
Komise v souladu s čl. 42 odst. 1 tohoto 
nařízení akty v přenesené pravomoci, 
prostřednictvím nichž budou zavedeny 
tyto požadavky: 
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a)–c) se musí nejméně 90 % v něm 
obsaženého organického uhlíku přeměnit 
na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.

a) Zkouška se provádí při teplotě 25 
°C ± 2 °C.

a) Norma pro biologickou 
rozložitelnost polymeru stanovením 
časového rámce, v němž je nejméně 90 % 
(vůči referenčnímu materiálu absolutních 
či relativních) organického uhlíku 
přeměněno na CO2 poté, co byla tvrzená 
doba uvolňování polymeru završena, a

b) Zkouška se provádí v souladu
s metodou pro stanovení úplné aerobní 
biologické rozložitelnosti plastových 
materiálů v půdě měřením spotřeby 
kyslíku nebo množství uvolněného oxidu 
uhličitého.

b) Zkouška biologické rozložitelnosti, 
která splňuje následující kritérium: 
polymer je schopen projít fyzikálním
a biologickým rozkladem, aby se nakonec 
téměř celý rozložil na oxid uhličitý (CO2), 
biomasu a vodu.

c) Při zkoušce se jako referenční 
materiál použije prášek z mikrokrystalické 
celulózy o stejných rozměrech, jako má 
zkušební materiál.

d) Před samotnou zkouškou nesmí 
být zkušební materiál vystaven 
podmínkám nebo procesům urychlujícím 
rozklad filmu, například teplu či světlu.

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Biologicky rozložitelná mulčovací fólie 
musí splňovat následující kritérium: 
polymer musí být schopen projít 
fyzikálním a biologickým rozkladem, aby 
se nakonec celý rozložil na oxid uhličitý 
(CO2), biomasu a vodu. Nejméně 90 % 
(vůči referenčnímu materiálu absolutních 
či relativních) musí být přeměněno na 
CO2, biomasu a vodu v rámci zkoušky 
biologické rozložitelnosti nejvýše do 24 
měsíců podle evropských norem pro 
biologickou rozložitelnost polymerů
v půdě.
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Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na hnojivý výrobek s označením 
CE obsahující polymery jiné než polymery
s živinami se nevztahují požadavky 
stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 za 
podmínky, že polymery jsou používány 
pouze jako pojiva pro hnojivý výrobek
a nejsou v kontaktu s půdou. 

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Tato kritéria se vztahují na veškeré 
materiály obsažené v produktu, neboť ten 
je určen k zanesení do půdy a vypuštění 
do životního prostředí.

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis všech složek, které tvoří více 
než 5 % hmotn. výrobku v sestupném 
pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně 
uvedení příslušných kategorií složkových 
materiálů (KSM) podle přílohy II.

e) popis všech složek, které tvoří více 
než 1 % hmotn. výrobku v sestupném 
pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně 
uvedení příslušných kategorií složkových 
materiálů (KSM) podle přílohy II a včetně 
obsahu podle procentního podílu sušiny.
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Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Je-li používání hnojivého výrobku
s označením CE povoleno pro použití
v ekologickém zemědělství v souladu
s nařízením (ES) č. 834/2007, bude tento 
výrobek na etiketě označen slovy 
„Povoleno v ekologickém zemědělství
v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007“.

Hnojivý výrobek s označením CE, který 
není vhodný pro ekologické zemědělství
v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007
a jehož obchodní název připomíná výrazy 
uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 
834/2007 a mohl by koncového uživatele 
mást ohledně použití v ekologickém 
zemědělství, bude označen slovy „Není 
povoleno pro použití v ekologickém 
zemědělství v souladu s nařízením (ES) č. 
834/2007“.

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Žádný produkt se nesmí odvolávat 
na jiný KFV, aniž by zcela splňoval 
požadavky dodatečného KFV. Povolena 
nejsou ani jakákoli přímá či odvozená 
tvrzení účinků na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Tento dodatek posílí vymezení vůči nařízení o ochraně rostlin a taktéž vymezení mezi KFV, 
což pomůže zabránit obcházení jakýchkoli požadavků uvedených v tomto nařízení nebo 
nařízení (ES) 1107/2009.  



PE599.577v02-00 76/96 AD\1126399CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Obsah inhibitoru nitrifikace musí 
být vyjádřen jako hmotnostní procento 
celkového dusíku (N) přítomného jako 
amonný dusík (NH4+) a močovinový dusík 
(CH4N2O).

b) Obsah inhibitoru nitrifikace musí 
být vyjádřen jako hmotnostní procento 
celkového dusíku (N) přítomného jako 
amonný dusík (NH4+) nebo amonný dusík 
(NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že obsahu dusíku může být dosaženo prostřednictvím samotného amonia 
nebo amonia spolu s močovinou.

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(A) – písm. d – odrážka 12 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– forma například v podobě prášku 
nebo pelet.

Odůvodnění

Jedná se o důležitý ukazatel pro zemědělce k přizpůsobení času a způsobu použití hnojiva.

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(B) – odst. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– celkový oxid fosforečný (P2O5) – oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálním citronanu amonném a vodě:

Odůvodnění

Cílem je poskytnout zemědělcům lepší informace. „Celková“ hodnota není z agronomického 
hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním pH a nízkých srážkách. Rozpustný
v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou frakcí.
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Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(B) – odst. d – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je-li přítomen přírodní měkký 
fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) 
rozpustný v kyselině mravenčí,

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
pouze v minerálních kyselinách;

Odůvodnění

Smyslem je poskytnout zemědělcům lepší informace, jak je uvedeno v nařízení 2003/2003. 
Není dostupný okamžitě, pouze při půdních podmínkách s velmi nízkým pH a při vysokých 
srážkách.

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(B) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celkový deklarovaný obsah dusíku 
je dán součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, methylenmočovinového dusíku, 
isobutylidendimočovinového dusíku, 
krotonylidendimočovinového dusíku
a kyanamidového dusíku.

Odůvodnění

Evropská komise navrhuje, aby celkový deklarovatelný obsah dusíku standardně zahrnoval 
všechny formy živin, včetně těch, které se k rostlinám nedostanou. Deklarovány a označeny by 
měly být pouze živiny, jež jsou pro rostliny dostupné, protože u jiných forem dusíku a fosforu 
není prokázáno, že k výživě rostlin přispívají. V opačném případě by zemědělci plodinám 
nezajistili množství živin, které se podle návrhu očekává, a proto by bylo vyjádření o celkovém 
obsahu živin zavádějící.

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(C)(I) – odst. 1 – pododstavec d – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– celkový oxid fosforečný (P2O5) – oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálním citronanu amonném a vodě:

Odůvodnění

Cílem je poskytnout zemědělcům lepší informace. „Celková“ hodnota není z agronomického 
hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním pH a nízkých srážkách. Rozpustný
v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou frakcí.

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(C)(I) – odst. 1 – pododstavec d – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je-li přítomen přírodní měkký 
fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) 
rozpustný v kyselině mravenčí,

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
pouze v minerálních kyselinách;

Odůvodnění

Smyslem je poskytnout zemědělcům lepší informace, jak je uvedeno v nařízení 2003/2003. 
Není dostupný okamžitě, pouze při půdních podmínkách s velmi nízkým pH a při vysokých 
srážkách.

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 1(C)(I)(a) – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U hnojivých přípravků
s označením CE, kde jsou polymery 
použity jako pojivý materiál, musí být 
uvedeno následující označení: „Tento 
hnojivý přípravek není určen pro kontakt
s půdou.“
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Pozměňovací návrh 177

Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – KVF 1(Ca) (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

KFV 1(Ca): Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku

1. Musí být uvedeny tyto informační prvky týkající se makroživin:

a. deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich 
chemických symbolů a v pořadí N-P-K; 

b. deklarované živiny hořčík (Mg), vápník (Ca), síra (S) nebo sodík (Na) s použitím 
jejich chemických symbolů a v pořadí Mg-Ca-S-Na; 

c. číselné údaje udávající celkový obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) 
nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími 
celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na);

d. obsah těchto deklarovaných živin v tomto pořadí, vyjádřený ve hmotnostních 
procentech hnojiva: 

celkový dusík (N) 

– minimální množství organického dusíku (N), následované popisem původu použité 
organické hmoty,

– dusík (N) ve formě dusičnanového dusíku, 

– dusík (N) ve formě amonného dusíku,

– dusík (N) ve formě močovinového dusíku,

Celkový oxid fosforečný (P2O–– vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5), 5);

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném,

– je-li přítomen přírodní měkký fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v kyselině mravenčí, 

celkový oxid draselný (K2O), 

– vodorozpustný oxid draselný (K2O), 

oxid hořečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný 
(Na2O), vyjádřený 

– pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve 
vodě,

– jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl 
uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin, 
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– jako celkový obsah v ostatních případech.

e. je-li přítomna močovina (CH4N2O), informace o možném vlivu amoniaku 
uvolňujícího se při použití hnojiva na kvalitu ovzduší a výzva uživatelům, aby přijali 
vhodná nápravná opatření.

2. Jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE musí být uvedeny 
tyto další prvky:

– obsah organického uhlíku (C), a

– obsah sušiny. 

3. Je-li přítomna jedna nebo více ze stopových živin bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), 
železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn) v minimálním množství uvedeném 
jako hmotnostní procento v tabulce níže, 

– musí být deklarovány, pokud byly do hnojivého výrobku s označením CE přidány 
záměrně, a

– mohou být deklarovány v ostatních případech. 

Stopová živina Hmotnostní procento

bor (B) 0,01

kobalt (Co) 0,002

měď (Cu) 0,002

mangan (Mn) 0,01

molybden (Mo) 0,001

zinek (Zn) 0,002

Stopové živiny se deklarují po informaci o makroživinách. Musí být uvedeny tyto 
informační prvky: 

a. uvedení názvů a chemických symbolů deklarovaných stopových živin v tomto pořadí: 
bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn), 
následovaných názvy jejich protiiontů;

b. celkový obsah stopových živin vyjádřený jako hmotnostní procento hnojiva

– pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve 
vodě,

– jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl 
uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin, a

– jako celkový obsah v ostatních případech; 

c) jsou-li deklarované stopové živiny v chelátu s chelátotvornými činidly, následuje za 
názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj:

– „v chelátu s…“ název chelátotvorného činidla nebo jeho zkratka a množství stopové 
živiny v chelátu vyjádřené jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE;

d) obsahuje-li hnojivý výrobek s označením CE stopové živiny v komplexu
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s komplexotvornými činidly: 

– následuje za názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj: „v 
komplexu s...“ a množství stopové živiny v komplexu vyjádřené jako hmotnostní procento 
hnojivého výrobku s označením CE, a

– název komplexotvorného činidla nebo jeho zkratka.

e) tato věta: „Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené 
dávkování.“ 

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– celkový obsah dusíku (N), vypouští se

Odůvodnění

Jediným účelem pomocných půdních látek je zlepšovat fyzikální a chemickou strukturu půdy, 
nikoli dodávat živiny. Bude-li umožněno deklarovat obsah živin, může to vést k tomu, že tyto 
výrobky budou používány nepatřičným způsobem.

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Příloha III – část 2– KVF 3 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– celkový obsah oxidu fosforečného 
(P2O5),

vypouští se

Odůvodnění

Jediným účelem pomocných půdních látek je zlepšovat fyzikální a chemickou strukturu půdy, 
nikoli dodávat živiny. Bude-li umožněno deklarovat obsah živin, může to vést k tomu, že tyto 
výrobky budou používány nepatřičným způsobem.

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
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Příloha III – část 2 – KVF 3 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– celkový obsah oxidu draselného 
(K2O),

vypouští se

Odůvodnění

Jediným účelem pomocných půdních látek je zlepšovat fyzikální a chemickou strukturu půdy, 
nikoli dodávat živiny. Bude-li umožněno deklarovat obsah živin, může to vést k tomu, že tyto 
výrobky budou používány nepatřičným způsobem.

Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dávkování, doba aplikace (fáze 
vegetativního vývoje rostliny) a četnost 
aplikace,

e) dávkování, doba aplikace (fáze 
vegetativního vývoje rostliny), umístění
a četnost aplikace (v souladu s empirickým 
důkazem odůvodňujícím tvrzení
o biostimulačním účinku);

Odůvodnění

Toto znění by zabránilo společnostem upravovat parametry produktu na etiketě s cílem 
propagovat účinky při použití, které nemají biostimulační povahu.

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KVF 6 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) údaj, že produkt není přípravkem 
na ochranu rostlin,

Odůvodnění

Pomocný rostlinný přípravek musí být zřetelně označen tak, že nejde o přípravek na ochranu 
rostlin.



AD\1126399CS.docx 83/96 PE599.577v02-00

CS

Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(A) – tabulka 1

Znění navržené Komisí

KFV 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah 
živin a jiné deklarované parametry

Organický uhlík (C) ± 20 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 
procentního bodu  

Obsah sušiny ± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

Celkový dusík (N) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Organický dusík (N) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, 
oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid 
sodný

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených 
živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 
procentního bodu

Celková měď (Cu) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 
procentního bodu

Celkový zinek (Zn) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 
procentního bodu

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Pozměňovací návrh

KFV 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah 
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živin a jiné deklarované parametry

Organický uhlík (C) ± 15 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 
procentního bodu  

Obsah sušiny ± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

Celkový dusík (N) ± 15 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Organický dusík (N) ± 15 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 15 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 15 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, 
oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid 
sodný

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených 
živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 
procentního bodu

Celková měď (Cu) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 
procentního bodu

Celkový zinek (Zn) ± 50 % relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 
procentního bodu

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje plnou účinnost výrobků, které by byly zemědělcům prodávány. Je 
nicméně zapotřebí přiměřené pružnosti, aby se zohlednily výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(B) – tabulka 1 – řádek 3 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných 
forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných 
forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 
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procentní body procentní body

Odchylky pro P2O5 se vztahují k oxidu 
fosforečnému (P2O5), který je rozpustný
v neutrálním citronanu amonném a vodě.

Odůvodnění

Oxid fosforečný, který je rozpustný v citronanu amonném a vodě, je částí přístupnou pro 
rostliny.

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(B) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organický uhlík: ± 20% relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní 
hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu 

Organický uhlík: ± 15 % relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní 
hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu 

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje plnou účinnost výrobků, které by byly zemědělcům prodávány. Je 
nicméně zapotřebí přiměřené pružnosti, aby se zohlednily výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(B) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organický dusík: 50% relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Organický dusík: 15 % relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje plnou účinnost výrobků, které by byly zemědělcům prodávány. Je 
nicméně zapotřebí přiměřené pružnosti, aby se zohlednily výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(C)(I) –  tabulka 1
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Znění navržené Komisí

KFV 1(C)(I): Anorganické hnojivo s makroživinami

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu přítomných forem 
živin, v absolutní hodnotě 
nejvýše 2 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu 
uvedených živin, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,5 procentního 
bodu

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu,
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
0,9 procentního 
bodu

Granulometrie: ± 10 % relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl 
materiálu, který projde stanoveným sítem

Množství:  ± 5 % relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh

KFV 1(C)(I): Anorganické hnojivo s makroživinami

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu každé
z přítomných forem 
živin, v absolutní hodnotě 
nejvýše 2 procentní body
pro každou živinu zvlášť
a pro celkové množství 
živin

-50 % a +100 % deklarovaného 
obsahu uvedených živin, v absolutní 
hodnotě nejvýše 2 a +4 procentního 
bodu.

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu,
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
0,9 procentního 
bodu

Výše uvedené hodnoty odchylek se vztahují také na formy dusíku a rozpustnost.

Granulometrie: ± 20 % relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl 
materiálu, který projde stanoveným sítem

Množství:  ± 3 % relativní odchylka od deklarované hodnoty

Odůvodnění

Je třeba upravit hodnoty odchylek, aby se předešlo potížím na trhu. U prvotních živin by 
mělo být jasně stanoveno, že jde o hromadný limit (nikoli 2 % pro každou z nich). Podle 
návrhu je při výrobě NKP možná odchylka od celkového obsahu živin v rozmezí +/- 6 %. To 
je příliš velký rozptyl. Pro druhotné živiny je zapotřebí vyšších hodnot odchylek, jelikož jsou 
často používány jako výplň. Hodnoty odchylek by se taktéž měly vztahovat na formy dusíku
a rozpustnost. Navrhovaná odchylka pro granulometrii je příliš přísná. Relativní odchylka 
pro deklarovanou hodnotu množství o hodnotě ± 5 % je příliš vysoká.
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Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(C)(I) – tabulka 1 – řádek 3 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných 
forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných 
forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body

Odchylky pro P2O5 se vztahují k oxidu 
fosforečnému (P2O5), který je rozpustný
v neutrálním citronanu amonném a vodě.

Odůvodnění

Oxid fosforečný, který je rozpustný v citronanu amonném a vodě, je částí přístupnou pro 
rostliny.

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 1(C)(I) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granulometrie: ± 10% relativní odchylka 
vztahující se na deklarovaný procentuální 
podíl materiálu, který projde stanoveným 
sítem

Granulometrie: ± 20% relativní odchylka 
vztahující se na deklarovaný procentuální 
podíl materiálu, který projde stanoveným 
sítem

Odůvodnění

S ohledem na výrobní postupy je zapotřebí více pružnosti.

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 3 –  tabulka 1 – řádek 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

± 0,7 v době výroby ± 0,7 v době výroby



PE599.577v02-00 88/96 AD\1126399CS.docx

CS

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci ± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Odůvodnění

Podporujeme návrh Komise, aby byly stanoveny limity odchylek pro výrobu i distribuci a aby 
tak byla zemědělci zajištěna kvalita pomocné půdní látky.  Úrovně odchylek, které navrhuje 
Evropská komise pro distribuci, jsou však příliš shovívavé a je třeba je v zájmu ochrany 
zemědělců snížit.

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 3 – tabulka 1 – řádek 8 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-25% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

-15% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

Odůvodnění

Podporujeme návrh Komise, aby byly stanoveny limity odchylek pro výrobu i distribuci a aby 
tak byla zemědělci zajištěna kvalita pomocné půdní látky.  Úrovně odchylek, které navrhuje 
Evropská komise pro distribuci, jsou však příliš shovívavé a je třeba je v zájmu ochrany 
zemědělců snížit.

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KVF 4 – tabulka 1

Znění navržené Komisí

KFV 4: PĚSTEBNÍ MÉDIUM

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria 

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 75 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

-5% relativní odchylka v době výroby
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-25 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení materiálů
o velikosti částic větší než 60 mm

-5% relativní odchylka v době výroby

-25 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

-5% relativní odchylka v době výroby

-25 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný dusík (N) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 75 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 75 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid draselný (K2O) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 75 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

KFV 4: PĚSTEBNÍ MÉDIUM

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria 

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

-5% relativní odchylka v době výroby

-15 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení materiálů
o velikosti částic větší než 60 mm

-5% relativní odchylka v době výroby

-15 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci
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Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

-5% relativní odchylka v době výroby

-15 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný dusík (N) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid draselný (K2O) ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60 % relativní odchylka kdykoliv
v distribučním řetězci

Odůvodnění

Podporujeme návrh Komise, aby byly stanoveny limity odchylek pro výrobu i distribuci a aby 
tak byla zemědělci zajištěna kvalita pomocné půdní látky.  Úrovně odchylek, které navrhuje 
Evropská komise pro distribuci, jsou však příliš shovívavé a je třeba je v zájmu ochrany 
zemědělců snížit.

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) nezpracované nebo mechanicky 
zpracované rostliny, části rostliny nebo 
rostlinné extrakty uvedené v KSM 2.

Odůvodnění

Modul A by měl umožnit použití produktů uvedených v KSM 2, které jsou hlavní složkou 
pěstebních médií.  Organizace Growing Media Europe je přesvědčena, že je vysoce 
nedůsledné, aby byla u kategorií KSM 4 (Digestáty) a KSM 6 (Vedlejší produkty 
potravinářského průmyslu) povolena autocertifikace a přitom ji neumožnit u materiálů, jako 
jsou dřevní vlákna. Umisťování materiálů pěstebních médií na trh je ve většině členských 
států prováděno na základě autocertifikace. Zavedení dodatečných schvalovacích postupů 
zatíží odvětví, které se skládá zejména z malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.2. Výrobce vypracuje pro každou 
šarži hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
deseti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je společně
s technickou dokumentací uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uveden hnojivý 
výrobek s označením CE, pro nějž bylo 
vypracováno.

4.2. Výrobce vypracuje pro každou 
šarži hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
pěti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je společně
s technickou dokumentací uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uveden hnojivý 
výrobek s označením CE, pro nějž bylo 
vypracováno.

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání technické dokumentace a písemného prohlášení EU o shodě je 
příliš dlouhá. V souvislosti s daňovými povinnostmi by dávalo smysl zkrátit toto období na pět 
let.

Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul B – bod 3.2 – písm. c – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– protokoly o zkouškách a – protokoly o zkouškách, včetně 
studií o agronomické účinnosti, a

Odůvodnění

Měla by být zaručena agronomická efektivnost nových výrobků. Výrobky, jichž se týká 
nařízení 2003/2003, již svou agronomickou efektivnost prokázaly.

Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul B – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobce uchovává pro potřebu 
vnitrostátních orgánů kopii certifikátu ES 

9. Výrobce uchovává pro potřebu 
vnitrostátních orgánů kopii certifikátu ES 
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přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků 
spolu s technickou dokumentací po dobu 
deseti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh.

přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků 
spolu s technickou dokumentací po dobu 
pěti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh.

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Měla by být uvedena do souladu s daňovými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul C – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2 Výrobce vypracuje pro šarži 
hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
deseti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uvedena šarže 
hnojivého výrobku s označením CE, pro 
niž bylo vypracováno.

3.2 Výrobce vypracuje pro šarži 
hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
pěti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uvedena šarže 
hnojivého výrobku s označením CE, pro 
niž bylo vypracováno.

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Měla by být uvedena do souladu s daňovými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul D1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncepční návrh a výrobní výkresy
a schémata, včetně písemného popisu
a diagramu výrobního procesu, jasně 
identifikující všechny kroky procesu 
zpracování, nádoby ke skladování
a prostory;

b) písemný popis a diagram
výrobního procesu;
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Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul D1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobce technickou dokumentaci 
uchovává pro potřebu příslušných 
vnitrostátních orgánů po dobu deseti let od 
uvedení hnojivého výrobku s označením 
CE na trh.

3. Výrobce technickou dokumentaci 
uchovává pro potřebu příslušných 
vnitrostátních orgánů po dobu pěti let od 
uvedení hnojivého výrobku s označením 
CE na trh.

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Měla by být uvedena do souladu s daňovými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul D1 – bod 7 – bod 7.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.2.1 Výrobce vypracuje pro každou 
šarži hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
deseti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uvedena šarže 
výrobku, pro niž bylo vypracováno.

7.2.1 Výrobce vypracuje pro každou 
šarži hnojivého výrobku s označením CE 
písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 
pěti let od uvedení hnojivého výrobku
s označením CE na trh je uchovává pro 
potřebu vnitrostátních orgánů. V EU 
prohlášení o shodě je uvedena šarže 
výrobku, pro niž bylo vypracováno.

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Měla by být uvedena do souladu s daňovými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul D1 – bod 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobce uchovává pro potřebu 
vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 
deseti let po uvedení výrobku na trh:

8. Výrobce uchovává pro potřebu 
vnitrostátních orgánů po dobu nejméně pěti
let po uvedení výrobku na trh:
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Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Měla by být uvedena do souladu s daňovými povinnostmi.
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