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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hnojivá sú veľmi dôležité pre poľnohospodársku výrobu. Produkty na hnojenie zaisťujú, aby 
plodiny poľnohospodárov získavali nevyhnutné živiny. Nevyhnutnosť produkovať viac 
potravín s menšími zdrojmi nadobúda stále väčší význam pri uspokojovaní dopytu po 
potravinách a ochrane nášho životného prostredia. Hnojivá sú pritom veľmi dôležité. 

Približne 50 % hnojív, ktoré sú v súčasnosti na trhu, je vylúčených z pôsobnosti súčasného 
nariadenia, najmä produkty na hnojenie, ktoré obsahujú recyklované organické materiály 
alebo z nich pozostávajú. Odhady ukazujú, že takmer 30 % anorganických hnojív možno 
nahradiť organickými hnojivami, ak by sa viac využíval biologický odpad a potenciál 
recyklácie. To by mohlo prispieť k obehovému hospodárstvu znižovaním objemu odpadu
a uzatvorením kolobehu minerálov a pomohlo by to aj riešiť problém závislosti Európskej 
únie od dovozu surovín z tretích krajín a energeticky náročných procesov spojených
s výrobou anorganických hnojív.

Spravodajca preto víta prepracovanie súčasného nariadenia o hnojivách s cieľom umožniť, 
aby sa ekologické produkty na hnojenie dostali na vnútorný trh tým, že poľnohospodári budú 
mať väčšiu možnosť voľby. Navyše by rozšírenie pôsobnosti nariadenia a vyššia miera 
harmonizácie priniesli rozvoj podnikania a posilnili potenciál inovácií v poľnohospodársko-
potravinárskom sektore, najmä so zreteľom na vývoj technológií spätného získavania cenných 
živín z tokov organických odpadov a ich využitie na výrobu produktov na hnojenie. 

Možnosti recyklácie organických odpadov sú obrovské a poľnohospodárske odvetvie zohráva 
veľmi dôležitú úlohu. Napríklad zhodnocovaním živín zo živočíšneho hnoja. Hnoj je 
najbežnejším hnojivom poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii a pripadá naň približne 
polovica živín, ktoré sa aplikujú do poľnohospodárskej pôdy v EÚ. Prostredníctvom 
inovačných technológií, ktorými sa zhodnocujú živiny zo živočíšneho hnoja a vyrábajú 
vysoko účinné minerálne koncentráty (dusík + draslík), sa poľnohospodárom ponúka 
možnosť recyklovať živiny udržateľnejším spôsobom. 

Avšak iniciatívam používania produktov na hnojenie, ktoré obsahujú spracovaný živočíšny 
hnoj alebo z neho pozostávajú, bránia podrobné pravidlá pre aplikáciu hnojív, ako sa uvádza
v smernici o dusičnanoch, pretože na využívanie spracovaného hnoja sa vzťahujú rovnaké 
pravidlá ako na využívanie nespracovaného hnoja. 

Spravodajca nespochybňuje cieľ smernice o dusičnanoch ani nemá v úmysle zmeniť 
obmedzenia obsahu dusíka v živočíšnych hnojivách, ktoré sú možné aplikovať do 
poľnohospodárskej pôdy. Je však neodôvodnené, aby produkty na hnojenie, ktoré obsahujú 
živočíšne hnojivá alebo z nich pozostávajú, ktoré sú porovnateľné s agronomickou 
účinnosťou anorganických hnojív a ktoré neohrozujú dosiahnutie environmentálnych cieľov 
smernice o dusičnanoch, podliehali rovnakým pravidlám ako nespracovaný hnoj, a tým bolo 
obmedzené ich využívanie. Zhodnocovanie živín zo živočíšneho hnoja má nielen 
environmentálne prínosy, pretože uzatvára kolobeh minerálov, ale aj šetrí náklady pre 
poľnohospodárov, ktorí tak budú menej závislí od nákupu anorganických hnojív.

Spravodajca preto predkladá pozmeňujúci návrh na úpravu definície pojmu „hnoj“ zo 
smernice o dusičnanoch s cieľom zabezpečiť, aby produkty na hnojenie, ktoré obsahujú 
spracovaný živočíšny hnoj alebo z neho pozostávajú, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia
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o hnojivách a v prípade ktorých bolo preukázané, že majú dostatočné agronomické vlastnosti, 
neboli neprimerane diskriminované. Navyše jasné a prísne požiadavky sú potrebné na 
overovanie účinnosti a kvality produktov s cieľom zabezpečiť environmentálne ciele smernice
o dusičnanoch. 

Ďalším sľubným produktom s vysokým potenciálom pre poľnohospodárstvo je kategória 
biostimulátorov. Spravodajca sa domnieva, že využívanie biostimulátorov by mohlo zohrávať 
dôležitú úlohu pri zvyšovaní účinnosti, a tým aj pri používaní hnojív, pretože zvyšujú 
získavanie živín plodinami. Okrem toho môžu mať aj mnoho ďalších pozitívnych účinkov, 
ktoré nepriamo spôsobujú, že rastliny sa stávajú odolnejšie voči vonkajším vplyvom, ako sú 
napr. škodcovia.

Súčasný návrh však nie je úplne v súlade s rýchlym rozvojom nových biostimulátorov, najmä 
pokiaľ ide o mikrobiálne rastlinné biostimulátory. Treba zabrániť tomu, aby boli sľubné
a prínosné produkty ponechané mimo pôsobnosti nariadenia o hnojivách. Preto treba stanoviť 
jasné požiadavky, ktorými sa musia riadiť výrobcovia mikrobiálnych rastlinných 
biostimulátorov, keďže v súčasnosti neexistujú jasné požiadavky na posúdenie ich 
bezpečnosti, prostredníctvom ktorých by sa zhodnotilo, či sú novo objavené mikroorganizmy 
bezpečné pri použití v produktoch na hnojenie s označením CE. Týmto sa spomaľuje inovácia 
produktov, pretože výrobcovia potrebujú jednoznačnosť.

To isté platí pre požiadavky týkajúce sa biologickej rozložiteľnosti pri kontrole uvoľnených 
hnojív. Spravodajca súhlasí s tým, že treba v čo najväčšej miere zabrániť znečisťovaniu pôdy 
polymérmi. Avšak obdobím 24 mesiacov sa neochraňuje funkcia biologicky rozložiteľných 
polymérov vzhľadom na to, že niektoré produkty si musia zachovať svoju funkciu 
uvoľňovania živín dlhšie. Okrem toho nie je pravdepodobné, že by sa 90 % biologická 
rozložiteľnosť dosiahla na základe súčasných znalostí a dostupnej technológie za 24 
mesiacov. Preto by mal čas, keď sa polymér začne rozkladať, začať plynúť po tom, keď 
uplynie deklarovaný čas uvoľňovania živín. Okrem toho by sa mal tomuto priemyselnému 
odvetviu poskytnúť dlhší čas po tom, keď dosiahne 90 % biologická rozložiteľnosť polyméru. 
Treba vyvinúť vhodné testy biologickej rozložiteľnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú pravidlá ktorým sa stanovujú pravidlá 



AD\1126399SK.docx 5/98 PE599.577v02-00

SK

sprístupňovania hnojivých výrobkov
s označením CE na trhu a mení nariadenie 
(ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) 
č. 1107/2009

sprístupňovania hnojív a produktov na 
zlepšenie efektívnosti výživy s označením 
CE na trhu a mení nariadenie (ES) 
č. 1069/2009, nariadenie (ES) č. 1107/2009
a nariadenie (ES) č. 1907/2006

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

(Výraz „hnojivo“ by sa mal odstrániť
v celom texte pre tie produkty, ktoré sú 
určené na zlepšovanie efektívnosti výživy 
rastlín.)

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Podmienky sprístupňovania hnojív 
na vnútornom trhu boli čiastočne 
harmonizované prostredníctvom nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2003/200315, ktoré sa takmer výhradne 
týka hnojív z vyťažených alebo chemicky 
vyrobených anorganických materiálov. Na 
účely hnojenia je takisto potrebné využívať 
recyklované alebo organické materiály. 
Mali by sa stanoviť harmonizované 
podmienky sprístupňovania hnojív 
vyrobených z takýchto recyklovaných 
alebo organických materiálov na celom 
vnútornom trhu, aby sa poskytol významný 
podnet na ich ďalšie používanie. Rozsah 
harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahovala aj na recyklované
a organické materiály.

(1) Týmto nariadením by sa mali 
podporiť ciele obehového hospodárstva
a súčasne zaručiť bezpečnosť
a udržateľnosť dodávok vysoko účinných 
hnojív pre poľnohospodárov. Podmienky 
sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu 
boli čiastočne harmonizované 
prostredníctvom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, 
ktoré sa takmer výhradne týka hnojív
z vyťažených alebo chemicky vyrobených 
anorganických materiálov. Na účely 
hnojenia je takisto potrebné využívať 
recyklované alebo organické materiály. 
Mali by sa stanoviť harmonizované 
podmienky sprístupňovania hnojív 
vyrobených z takýchto recyklovaných 
alebo organických materiálov na celom 
vnútornom trhu, aby sa poskytol významný 
podnet na podporu ich ďalšieho 
používania. Je to nevyhnutné v záujme 
zníženia závislosti Únie od dovozu živín
z tretích krajín a rozvoja obehového 
hospodárstva. Rozsah harmonizácie by sa 
preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj 
na recyklované a organické materiály. 
Používanie pojmu organický by malo byť 
jasné a malo by sa jednoznačne rozlišovať 
medzi organickým v zmysle vymedzenia 
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nariadenia Rady (ES) č. 834/200715a

a organickým ako kategóriou hnojív, 
ktoré obsahujú hlavne organický materál
a nie minerálne zložky. Komisia by mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia,
a to do piatich rokov od nadobudnutia 
jeho účinnosti.

__________________ __________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 
2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 
21.11.2003, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 
2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 
21.11.2003, s. 1).

15a Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007
z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe
a označovaní ekologických produktov (Ú. 
v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 20).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Živiny v potravinách pochádzajú
z pôdy; výsledkom zdravej a na živiny 
bohatej pôdy sú zdravé a výživné plodiny
a potraviny. Poľnohospodári musia mať
k dispozícii široký rad organických
i syntetických hnojív, aby mohli zlepšovať 
kvalitu svojej pôdy. Keď chýbajú pôdne 
živiny alebo sú vyčerpané, rastlinám budú 
chýbať živiny a môžu buď prestať rásť 
alebo nebudú mať výživovú hodnotu na 
ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Kontaminanty v hnojivých 
výrobkoch s označením CE, ako je 
napríklad kadmium, môžu potenciálne 
predstavovať riziko pre zdravie ľudí
a zvierat a životné prostredie, keďže sa 
hromadia v životnom prostredí a vstupujú 
do potravinového reťazca. Ich obsah
v takýchto výrobkoch by sa preto mal 
obmedziť. Okrem toho je potrebné 
zamedziť prítomnosti nečistôt v hnojivých 
výrobkoch s označením CE získaných
z biologického odpadu, najmä polymérov, 
ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich 
výskyt v takom rozsahu, v akom je to 
technicky možné zabezpečiť detekciou 
takýchto nečistôt v separovanom 
biologickom odpade pred spracovaním.

(8) Kontaminanty v produktoch na 
hnojenie s označením CE, ako je napríklad 
kadmium, môžu, ak sa nepoužívajú 
správne, potenciálne predstavovať riziko 
pre zdravie ľudí a zvierat a životné 
prostredie, keďže sa hromadia v životnom 
prostredí a vstupujú do potravinového 
reťazca. Ich obsah v takýchto produktoch
by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je 
potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt
v produktoch na hnojenie s označením CE 
získaných z biologického odpadu, najmä 
polymérov, ale aj kovu a skla, alebo 
obmedziť ich výskyt v takom rozsahu,
v akom je to technicky možné zabezpečiť 
detekciou takýchto nečistôt v separovanom 
biologickom odpade pred spracovaním.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pre každú príslušnú surovinu 
obsahujúcu vedľajšie živočíšne produkty 
by sa v súlade s postupmi stanovenými
v nariadení (ES) č. 1069/2009 mal stanoviť 
koncový bod výrobného reťazca. Ak sa 
výrobný proces podľa tohto nariadenia 
začína už pred dosiahnutím tohto 
koncového bodu, mali by sa na hnojivé 
výrobky s označením CE kumulatívne 
uplatňovať požiadavky na postupy 
stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a 
v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa
v oboch nariadeniach upravuje rovnaký 
parameter, uplatní sa prísnejšia 
požiadavka.

(10) Pre každú príslušnú surovinu 
obsahujúcu vedľajšie živočíšne produkty 
by sa v súlade s postupmi stanovenými
v nariadení (ES) č. 1069/2009 mal stanoviť 
koncový bod výrobného reťazca. 
Stanovenie metód spracovania a pravidiel 
zhodnocovania pre vedľajšie produkty 
živočíšneho pôvodu, pre ktoré bol určený 
koncový bod výrobného reťazca, by sa 
malo začať bezprostredne po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Preto by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o urýchlené rozšírenie alebo 
doplnenie niektorých vedľajších 
živočíšnych produktov do konkrétnej 
kategórie čiastkových materiálov, aby bolo 
možné vytvoriť viac príležitostí a právnu 
istotu pre výrobcov a podniky tým, že 
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budú využívať potenciál živín z vedľajších 
živočíšnych produktov, ako je živočíšny 
hnoj, a častejšie využívať tieto živiny. Ak 
sa výrobný proces podľa tohto nariadenia 
začína už pred dosiahnutím tohto 
koncového bodu, mali by sa na produkty 
na hnojenie s označením CE kumulatívne 
uplatňovať požiadavky na postupy 
stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a 
v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa
v oboch nariadeniach upravuje rovnaký 
parameter, uplatní sa prísnejšia 
požiadavka.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ak hnojivé výrobky s označením 
CE pochádzajúce z vedľajších živočíšnych 
produktov predstavujú riziko pre verejné
zdravie alebo zdravie zvierat, malo by byť 
možné uplatniť ochranné opatrenia
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/200219, ako 
je tomu v prípade iných kategórií výrobkov
pochádzajúcich z vedľajších živočíšnych 
produktov.

(11) Ak produkty na hnojenie
s označením CE pochádzajúce z vedľajších 
živočíšnych produktov predstavujú 
primerané riziko pre ľudské zdravie alebo 
zdravie zvierat, malo by byť možné 
uplatniť ochranné opatrenia v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 178/200219, ako je tomu
v prípade iných kategórií produktov
pochádzajúcich z vedľajších živočíšnych 
produktov.

__________________ __________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 
ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 
ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri určitých zhodnotených 
odpadoch v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na 
trhu zistený dopyt po ich využívaní ako 
hnojivých výrobkov. Okrem toho je 
potrebné stanoviť určité požiadavky na 
odpad používaný ako vstupný materiál pri 
činnosti zhodnocovania a na procesy
a techniky spracovania, ako aj na hnojivé 
výrobky, ktoré sú výsledkom činnosti 
zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že 
používanie takýchto výrobkov nepovedie
k celkovým nepriaznivým vplyvom na 
životné prostredie ani ľudské zdravie.
V prípade hnojivých výrobkov s označením 
CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť
v tomto nariadení. Preto by sa od momentu 
splnenia všetkých požiadaviek tohto 
nariadenia mali takéto výrobky prestať 
považovať za odpad v zmysle smernice 
2008/98/ES.

(13) Pri určitých zhodnotených 
odpadoch, ako je napríklad struvit, 
biouhlie a produkty na báze popola,
v zmysle smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený 
dopyt po ich využívaní ako produktov na 
hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť 
určité požiadavky na odpad používaný ako 
vstupný materiál pri činnosti 
zhodnocovania a na procesy a techniky 
spracovania, ako aj na produkty na 
hnojenie, ktoré sú výsledkom činnosti 
zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že 
používanie takýchto produktov nepovedie
k celkovým nepriaznivým vplyvom na 
životné prostredie ani ľudské zdravie.
V prípade produktov na hnojenie
s označením CE by sa tieto požiadavky 
mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by 
sa od momentu splnenia všetkých 
požiadaviek tohto nariadenia mali takéto 
produkty prestať považovať za odpad
v zmysle smernice 2008/98/ES a podobne 
by malo byť možné, aby produkty, ktoré 
obsahujú takéto zhodnotené odpady alebo
z nich pozostávajú, mali bez zbytočného 
odkladu prístup na vnútorný trh.
V záujme zabezpečenia právnej jasnosti a 
s cieľom ďalej stimulovať výrobcov, aby 
viac využívali hodnotné odpadové toky, by 
sa na úrovni Únie bezprostredne po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
malo začať s vedeckými analýzami
a stanovením požiadaviek na spracovanie 
týchto produktov. Na tento účel by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
ZFEÚ, pokiaľ ide o urýchleneé 
vymedzenie širších alebo ďalších 
kategórií čiastkových produktov, ktoré sa 
môžu použiť na výrobu produktov na 
hnojenie s označením CE, ako je struvit, 
biouhlie a produkty na báze popola. 

__________________ __________________

20 Smernica Európskeho parlamentu 20 Smernica Európskeho parlamentu
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a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení 
určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 
22.11.2008, s. 3).

a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení 
určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 
22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a) Výrobcovia hnojív a produktov na 
zlepšenie efektívnosti výživy by mali pred 
ich uvedením na trh dokázať ich 
efektívnosť, aby sa spotrebiteľom zaručila 
vysoká úroveň kvality.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13b) Niektoré priemyselné vedľajšie 
produkty, spoluprodukty alebo 
recyklované produkty pochádzajúce zo 
špecifických priemyselných procesov
v súčasnosti výrobcovia používajú ako 
zložku produktov na hnojenie
s označením CE. V tomto nariadení by sa 
mali stanoviť požiadavky týkajúce sa 
kategórií surovín, ktoré sa používajú ako 
zložky produktov na hnojenie s označením 
CE. V prípade potreby by sa od momentu 
splnenia všetkých požiadaviek tohto 
nariadenia mali takéto produkty prestať 
považovať za odpad v zmysle smernice 
2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Určité látky a zmesi, ktoré sa bežne 
označujú ako prídavné látky, zlepšujú 
systém uvoľňovania danej živiny
v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli 
sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich 
na tento účel do hnojivých výrobkov
s označením CE, by mali spĺňať určité 
kritériá účinnosti, za ktoré nesie 
zodpovednosť výrobca týchto látok alebo 
zmesí, a preto by sa mali ako také 
považovať za hnojivé výrobky
s označením CE podľa tohto nariadenia. 
Na hnojivé výrobky s označením CE, ktoré 
obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa 
okrem toho mali vzťahovať určité kritériá 
účinnosti a bezpečnosti. Takéto látky
a zmesi by preto mali byť takisto 
regulované ako suroviny pre hnojivé 
výrobky s označením CE.

(14) Určité látky a zmesi, ktoré sa bežne 
označujú ako prídavné látky, zlepšujú 
systém uvoľňovania danej živiny
v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli 
sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich 
na tento účel do produktov na hnojenie
s označením CE alebo organických 
výrobkov na hnojenie
z poľnohospodárskych podnikov by mali 
spĺňať určité kritériá účinnosti
a bezpečnosti a environmentálne kritériá, 
za ktoré nesie zodpovednosť výrobca 
týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali 
ako také považovať za výrobky na 
hnojenie s označením CE podľa tohto 
nariadenia. Na produkty na hnojenie
s označením CE, ktoré obsahujú takéto 
látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali 
vzťahovať určité kritériá účinnosti
a bezpečnosti a environmentálne kritériá. 
Takéto látky a zmesi by preto mali byť 
takisto regulované ako suroviny pre 
produkty na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Určité látky, zmesi
a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú 
ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako 
také živinami, napriek tomu však stimulujú 
procesy výživy rastlín. Ak je cieľom 
takýchto výrobkov len zlepšenie 
efektívnosti využívania živín rastlinami, 
tolerancia na abiotický stres, alebo 
kvalitatívnych znakov plodín, podobajú sa 
svojou povahou viac na hnojivé výrobky
ako na väčšinu kategórií prípravkov na 

(15) Určité látky, zmesi
a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú 
ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako 
také živinami, napriek tomu však stimulujú 
procesy výživy rastlín. Ak je cieľom 
takýchto produktov len zlepšenie 
efektívnosti využívania živín rastlinami, 
tolerancie na abiotický stres alebo 
kvalitatívnych znakov plodín, humifikácie 
alebo zvýšenie dostupnosti obmedzených 
živín v pôde, podobajú sa svojou povahou 
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ochranu rastlín. Takéto výrobky by preto 
mali byť oprávnené na označenie CE podľa 
tohto nariadenia a mali by byť vyňaté
z rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 
by sa preto malo zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť.

viac na produkty na hnojenie ako na 
väčšinu kategórií prípravkov na ochranu 
rastlín. Môžu preto vystupovať ako 
doplnok hnojív s cieľom optimalizovať 
efektívnosť hnojív a znížiť požadované
sumy. Okrem zvýšenia výrobnej kapacity 
môžu tieto produkty pomôcť s podporou 
ekosystémových služieb a zvýšiť odolnosť 
plodín voči vplyvom zmeny klímy. Takéto 
výrobky by preto mali byť oprávnené na 
označenie CE podľa tohto nariadenia
a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 
1107/2009 by sa preto malo 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

__________________ __________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 
309, 24.11.2009, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 
309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15 a) Pokiaľ ide o mikroorganizmy, 
kategórie čiastkových materiálov by sa 
mali rozšíriť alebo doplniť s cieľom 
zaručiť a zvýšiť inovačný potenciál, 
pokiaľ ide o rozvoj a objavovanie nových 
mikrobiálnych biostimulačných 
rastlinných produktov. S cieľom podnietiť 
inovácie a vytvoriť právnu istotu pre 
výrobcov, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré 
treba splniť na registráciu nových 
mikroorganizmov ako zložky produktov 
na hnojenie s označením CE, treba jasne 
určiť harmonizované metódy hodnotenia 
bezpečnosti nových mikroorganizmov. 
Prípravné práce na definovanie týchto 
metód hodnotenia bezpečnosti by sa mali 
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začať bezprostredne po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu 
by sa mala delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 
pokiaľ ide o urýchlené vymedzenie 
požiadaviek, ktoré musia poľnohospodári 
dodržiavať pri preukazovaní bezpečnosti 
nových mikroorganizmov na účely 
registrácie v súvislosti s použitím
v produktoch na hnojenie s označením
CE. 

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Výrobky s jednou alebo viacerými 
funkciami, z ktorých jedna patrí do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č.
1107/2009, by mali zostať pod kontrolou 
prispôsobenou pre takéto výrobky
a zabezpečenou uvedeným nariadením. Ak 
majú takéto výrobky aj funkciu hnojivého 
výrobku, bolo by zavádzajúce poskytnúť 
im označenie CE podľa tohto nariadenia, 
keďže sprístupnenie výrobku na ochranu 
rastlín na trhu je podmienené povolením 
výrobku platným v príslušnom členskom 
štáte. Takéto výrobky by sa preto mali 
vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

(16) Výrobky uvádzané na trh, ktoré sú 
určené na jednu alebo viaceré funkcie,
z ktorých aspoň jedna patrí do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 1107/2009,sú prípravkami na ochranu 
rastlín a zostávajú pod kontrolou 
prispôsobenou pre takéto výrobky
a zabezpečenou uvedeným nariadením. Ak 
majú takéto výrobky aj funkciu produktu 
na hnojenie, bolo by zavádzajúce 
poskytnúť im označenie CE podľa tohto 
nariadenia, keďže sprístupnenie výrobku 
na ochranu rastlín na trhu je podmienené 
povolením výrobku platným v príslušnom 
členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto 
mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Výrobky obsahujúce 
komponenty registrované podľa 
nariadenia (ES) č. 1107/2009 môžu mať 
jednu alebo viaceré funkcie hnojenia,
a preto by mali byť zahrnuté do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by zásadne rozlišova medzi výrobkami a izolovanými zložkami, čo 
sú pojmy, ktoré sa často zamieňajú a u ktorých je rozhodujúce dosiahnuť vyváženosť medzi 
poskytovaním jasných hraníc a súčasne umožnením inovácie a zabránenia tomu, aby 
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nariadenie o ochrane rastlín bránilo použitiu akejkoľvek látky registrovanej podľa nariadenia 
(ES) č. 1107/2009 na iný účel.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Toto nariadenie by nemalo brániť 
uplatňovaniu existujúcich právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa aspektov 
ochrany zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia, na ktoré sa toto nariadenie 
nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto 
malo uplatňovať bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, 
smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/200624, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, 
nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, 
smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
98/201328 a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429.

(17) Toto nariadenie by nemalo brániť 
uplatňovaniu existujúcich právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa aspektov 
ochrany zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia, na ktoré sa toto nariadenie 
nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto 
malo uplatňovať bez toho, aby bola 
dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, 
smernica Rady 91/676/EHS22a, smernica 
Rady 2000/60/ES22b, smernica Rady 
89/391/EHS23, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie 
(ES) č. 1881/200626, smernica Rady 
2000/29/ES27, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328

a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1143/201429 a nariadenie 
(ES) č. 834/200729a .

__________________ __________________

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 
1986 o ochrane životného prostredia
a najmä pôdy pri použití splaškových kalov
v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 
4.7.1986, s. 6).

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 
1986 o ochrane životného prostredia
a najmä pôdy pri použití splaškových kalov
v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 
4.7.1986, s. 6).

22aSmernica Rady 91/676/EHS z 12. 
decembra 1991 o ochrane vôd pred 
znečistením dusičnanmi
z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 
375, 31.12.1991, s. 1). 

22b Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
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hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1). 

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 
1989 o zavádzaní opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 
29.6.1989, s. 1).

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 
1989 o zavádzaní opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 
29.6.1989, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. 
EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. 
EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

25Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

25Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 
364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 
364, 20.12.2006, s. 5).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 
2000 o ochranných opatreniach proti 
zavlečeniu organizmov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty do 
Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci 
spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 
1).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 
2000 o ochranných opatreniach proti 
zavlečeniu organizmov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty do 
Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci 
spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 
1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013
o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh
a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, 
s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013
o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh
a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, 
s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 
2014 o prevencii a manažmente 
introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 
4.11.2014, s. 35).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 
2014 o prevencii a manažmente 
introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 
4.11.2014, s. 35).

29a Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007
z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe
a označovaní ekologických produktov (Ú. 
v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17 a) Malo by byť možné, aby sa
s produktami na hnojenie s označením 
CE v súlade s týmto nariadením 
zaobchádzalo rovnako, a aby neboli 
neprimerane diskriminované pravidlami 
stanovenými v iných právnych predpisoch 
Únie. S cieľom podnietiť používanie 
produktov na hnojenie z recyklovaných
a organických materiálov by sa mali 
uplatniť technologicky neutrálne pravidlá 
na zabezpečenie právnej istoty pre 
výrobcov, ktorí investujú do výroby 
inovatívnych produktov na hnojenie,
a mala by sa zabezpečiť spravodlivá 
konkurencia rôznych kategórií produktov 
na hnojenie. Za predpokladu, že produkty 
na hnojenie, ktoré obsahujú spracovaný 
živočíšny hnoj, budú dostatočne 
agronomicky účinné a v súlade
s environmentálnymi cieľmi smernice 
91/676/EHS1a a že táto účinnosť bude 
podložená technickou dokumentáciou, 
ktorá bude overená mechanizmom 
uvedeným v tomto nariadení, by bolo 
neospravedlniteľné obmedziť 
uplatňovanie takýchto produktov na 
hnojenie pod hranicu aplikovateľnosti 
dusíkatých zložiek zo živočíšneho hnoja 
stanoveného v smernici 91/676/EHS. 
Smernica 91/676/EHS by sa preto mala 
zmeniť tak, aby sa zabránilo diskriminácii 
výrobkov, ktoré obsahujú spracovaný 
živočíšny hnoj alebo z neho pozostávajú.

__________________

1aSmernica Rady 91/676/EHS z 12. 
decembra 1991 o ochrane vôd pred 
znečistením dusičnanmi
z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 
375, 31.12.1991, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17b) Sledovateľnosť produktov, ktoré 
sú citlivé, pokiaľ ide o organické 
znečistenie z určitých potenciálne 
problematických zdrojov (alebo sa takto 
vnímajú), by mala byť zabezpečená až po 
zdroj organického materiálu. Je to 
potrebné na a) zabezpečenie dôvery 
spotrebiteľov a b) aby sa obmedzila škoda
v prípade miestnej kontaminácie. Bude 
tak možné identifikovať podniky, ktoré 
používajú hnojivá s obsahom organického 
materiálu z týchto zdrojov. Malo by to byť 
povinné v prípade produktov 
obsahujúcich materiál z odpadu alebo 
vedľajších produktov, ktoré neboli 
podrobené žiadnemu spracovaniu, ktorým 
sa zničia organické znečisťujúce látky, 
patogény a genetický materiál. Cieľom 
nie je iba znížiť riziká pre zdravie
a životné prostredie, ale aj na ubezpečiť 
verejnú mienku a uspokojiť obavy 
poľnohospodárov, pokiaľ ide o patogény, 
organické znečisťujúce látky a genetický 
materiál. S cieľom chrániť majiteľov 
pôdy pred znečistením, za ktoré ich 
nemožno viniť, sa členské štáty vyzývajú, 
aby vytvorili vhodné pravidlá 
zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17c) Neošetrované vedľajšie produkty 
živočíšnej výroby by nemali byť 
predmetom tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Ak hnojivý výrobok s označením 
CE obsahuje látku alebo zmes v zmysle 
nariadenia (ES) č. 1907/2006, mala by sa 
bezpečnosť jeho jednotlivých zložiek pri 
plánovanom použití stanoviť 
prostredníctvom registrácie podľa 
uvedeného nariadenia. Požiadavkami na 
informácie by sa malo zabezpečiť, aby 
bola bezpečnosť plánovaného použitia 
hnojivého výrobku s označením CE 
preukázaná spôsobom porovnateľným so 
spôsobom dosiahnutým inými 
regulačnými režimami v prípade výrobkov 
určených na použitie na ornej pôde alebo 
plodinách, a to najmä prostredníctvom 
vnútroštátnych právnych predpisov 
členských štátov v oblasti hnojív
a nariadenia (ES) č. 1107/2009. Preto by 
sa mali požiadavky na informácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006 
pre registráciu látok v množstvách od 10 
do 100 ton výnimočne uplatňovať ako 
podmienka sprístupnenia podľa tohto 
nariadenia, ak sú skutočné množstvá 
uvedené na trh nižšie ako 10 ton na 
spoločnosť za rok.

(18) Ak produkt na hnojenie
s označením CE obsahuje látku alebo zmes
v zmysle nariadenia (ES) č. 1907/2006, 
mala by sa bezpečnosť jeho jednotlivých 
zložiek pri plánovanom použití stanoviť 
prostredníctvom registrácie podľa 
uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18a) Hoci digestát by nemal podliehať 
registrácii podľa nariadenia (ES) č. 
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1907/2006, táto skutočnosť nie je celkom 
jasná zo znenia prílohy V k uvedenému 
nariadeniu. Revízia prílohy je preto 
nevyhnutná na účely kodifikácie 
súčasného spôsobu vykonávania.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V oblasti recyklácie odpadu, ako je 
recyklácia fosforu z čistiarenského kalu,
a výroby hnojivých výrobkov z vedľajších 
živočíšnych produktov, ako je biouhlie, sa 
dosahuje sľubný technický pokrok. Po 
vedeckej analýze výrobných postupov
a stanovení požiadaviek na postup na 
úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto 
materiály alebo pozostávajúce z takých 
materiálov mali mať bez zbytočného 
odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento 
účel by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo 
dodatočných kategórií hnojivých výrobkov
s označením CE alebo surovín, ktoré môžu 
byť použité pri výrobe takýchto výrobkov. 
Kategórie surovín by sa v prípade 
vedľajších živočíšnych produktov mali 
rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený 
koncový bod výrobného reťazca v súlade
s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 
1069/2009, keďže vedľajšie živočíšne 
produkty, pre ktoré nebol takýto koncový 
bod určený, sú v každom prípade vylúčené
z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(55) V oblasti recyklácie odpadu, ako je 
recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, 
najmä struvitu, a výroby produktov na 
hnojenie z vedľajších živočíšnych 
produktov, ako je biouhlie,
a zhodnocovania fosforu po spaľovaní, 
najmä produktov na báze popolu, sa 
dosahuje sľubný technický pokrok. Po 
vedeckej analýze výrobných postupov
a stanovení požiadaviek na postup na 
úrovni Únie by preto výrobky obsahujúce 
takéto materiály alebo pozostávajúce
z takých materiálov mali mať bez 
zbytočného odkladu prístup na vnútorný 
trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie 
väčších alebo dodatočných kategórií 
produktov na hnojenie s označením CE 
alebo surovín, ktoré môžu byť použité pri 
výrobe takýchto výrobkov. Do prvého
z týchto delegovaných aktov by sa mal do 
kategórie čiastkových materiálov doplniť 
najmä struvit, biouhlie a produkty na báze 
popola a tento akt by mal byť prijatý čo 
najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia. Kategórie surovín by sa
v prípade vedľajších živočíšnych 
produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba 
ak bol určený koncový bod výrobného 
reťazca v súlade s postupmi stanovenými
v nariadení (ES) č. 1069/2009, keďže 
vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré 
nebol takýto koncový bod určený, sú
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v každom prípade vylúčené z rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

55a) Prostredníctvom tohto nariadenia 
treba zabezpečiť súčasnú výrobnú prax,
v rámci ktorej sa vedľajšie produkty
z iných priemyselných odvetví alebo 
recyklované produkty používajú ako 
zložka minerálneho hnojiva, s cieľom 
zachovať a podporiť ich prínos
k obehovému hospodárstvu v Únii. Po 
vedeckej analýze výrobných postupov
a stanovení požiadaviek na postup na 
úrovni Únie by sa tieto zložky mali bez 
zbytočného odkladu uznať za zložku 
podľa požiadaviek stanovených v tomto 
nariadení. Na tento účel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo 
dodatočných surovín, ktoré môžu byť 
použité pri výrobe takýchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

59a) Je potrebné, aby sa naďalej 
používali produkty, ktoré boli uvedené do 
obehu v rámci pravidiel o vzájomnom 
uznávaní podľa nariadenia (ES) 
č. 764/20081a.

__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, 
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ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa 
uplatňovania určitých vnútroštátnych 
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú
v súlade s právnymi predpismi uvedené na 
trh v inom členskom štáte, a ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES, 
Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) smernica 2000/60/ES;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) Nariadenie (ES) č. 834/2007
o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91.

Odôvodnenie

V rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia o hnojivách treba uznať dôležitosť ekologického 
poľnohospodárstva a jeho osobitostí.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „hnojivý výrobok“ je látka, zmes, 
mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný 
materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má 
aplikovať, buď samostatne, alebo 
zmiešaný s iným materiálom, na rastliny 

vypúšťa sa



PE599.577v02-00 22/98 AD\1126399SK.docx

SK

alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť 
rastlinám živinu alebo zvýšiť efektívnosť 
ich výživy.

Odôvodnenie

Keďže existujú dve rôzne kategórie produktov, mali by existovať dve vymedzenia namiesto 
jedného.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) „hnojivo“ je látka alebo zmes 
látok, ktorá má rastlinám dodať živiny.

Odôvodnenie

Keďže existujú dve rôzne kategórie produktov, mali by existovať dve vymedzenia namiesto 
jedného.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b) „produkt na zlepšenie efektívnosti 
výživy“ je látka alebo zmes látok, 
mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný 
materiál, ktorý sa má aplikovať na 
rastliny alebo ich rizosféru s cieľom 
zlepšiť efektívnosť ich výživy;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c) „primárna živina“ predstavuje len 



AD\1126399SK.docx 23/98 PE599.577v02-00

SK

prvky dusík, fosfor a draslík;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d) „sekundárna živina“ predstavuje 
prvky vápnik, horčík, sodík a síra;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia súbežne s uverejnením 
tohto nariadenia v úradnom vestníku 
Európskej únie uverejní usmerňujúci 
dokument, v ktorom poskytne výrobcom
a orgánom dohľadu nad trhom 
objasnenie a príklady požadovaného 
vzhľadu etikiet. V tomto usmerňujúcom 
dokumente takisto uvedie, ktoré 
informácie sú relevantné v zmysle 
prílohy III časti 1 odseku 2 písm. d). 

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť poľnohospodárom jasné informácie a zamedziť nesprávnemu používaniu 
hnojiva s negatívnymi dôsledkami pre životné prostredie by mala Európska komisia uviesť
v rámci usmerňovacieho dokumentu konkrétne požiadavky a vizuálne aspekty etikiet pre 
minerálne hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zmesi hnojivých látok, ako sú 
uvedené v prílohe I v kategórii výrobkov

b) kombinácia kategórií produktov 
podľa účinku, ako sú uvedené v prílohe I 
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podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo 
uvedené v písm. a).

v kategórii produktov podľa účinku 7, 
ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).

(Táto zmena z výrazu „zmesi hnojivých 
látok“ na výraz „kombinácie kategórií 
produktov podľa účinku“ sa uplatňuje
v celom texte. Prijatie tohto 
pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Navrhovaný názov kategórie PFC 7 „zmes hnojivých látok“ je mätúci a nezodpovedá realite 
globálneho trhu s hnojivami, kde sa „zmesi hnojív“ získavajú suchým miešaním rôznych 
hnojív bez chemickej reakcie. S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť by sa mal názov kategórie 
PFC 7 zmeniť v celom nariadení.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hnojivý výrobok s označením CE, ktorý
prešiel postupom zhodnocovania a spĺňa
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
sa považuje za výrobok spĺňajúci 
podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 
smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje 
za výrobok, ktorý prestal byť odpadom.

Ak materiál, ktorý bol odpadom, prešiel 
postupom zhodnocovania v súlade s týmto 
nariadením a produkt s označením CE 
spĺňajúci požiadavky tento materiál 
obsahuje alebo je týmto materiálom 
tvorený, považuje sa tento materiál za 
materiál spĺňajúci podmienky stanovené
v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES,
a preto sa považuje za materiál, ktorý od 
okamihu vypracovania vyhlásenia o zhode 
EÚ prestal byť odpadom.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 43 prijímať delegované akty
s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely 
ich prispôsobenia technickému pokroku

1. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 43 prijímať delegované akty
s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely 
ich prispôsobenia vedeckotechnickému
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a uľahčenia prístupu na vnútorný trh
a voľného pohybu na ňom pre hnojivé 
výrobky s označením CE,

pokroku, najmä s ohľadom na výrobu 
hnojív z vedľajších živočíšnych produktov
a produktov zhodnocovania odpadov,
a uľahčenia prístupu na vnútorný trh
a voľného pohybu na ňom pre produkty na 
hnojenie s označením CE,

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ktoré v súčasnosti výrobcovia 
používajú ako vedľajšie produkty alebo 
spoluprodukty pochádzajúce z iných 
priemyselných a/alebo 
poľnohospodárskych postupov, ako aj 
recyklované produkty.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
prijme delegovaný akt v súlade s prvým 
pododsekom s cieľom prvýkrát zmeniť 
kategórie čiastkových materiálov 
uvedených v prílohe II, a najmä doplniť 
ku kategóriám čiastkových materiálov 
vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, 
struvit, produkty na báze popola
a biouhlie . Pri prijímaní tohto 
delegovaného aktu sa Komisia zameria 
najmä na technologický pokrok, ku 
ktorému dochádza pri zhodnocovaní živín.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) názov mikroorganizmu; a) názov mikroorganizmu na úrovni 
kmeňa;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) taxonomický vzťah k druhom 
mikroorganizmov, ktoré spĺňajú 
požiadavky na kvalifikovaný predpoklad 
bezpečnosti (Qualified Presumtion of 
Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín;

d) taxonomický vzťah k druhom 
mikroorganizmov, ktoré spĺňajú 
požiadavky na kvalifikovaný predpoklad 
bezpečnosti (Qualified Presumtion of 
Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín, alebo odkaz 
na vyhlásenie o súlade s príslušnými 
harmonizovanými normami týkajúcimi 
sa bezpečnosti použitých 
mikroorganizmov, ktoré bolo uverejnené
v Úradnom vestníku Európskej únie, 
alebo o súlade s požiadavkami hodnotenia 
bezpečnosti nových mikroorganizmov 
prijatými Komisiou, ak takéto 
harmonizované normy neexistujú.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely odseku 2 tohto článku je 
Komisia splnomocnená v súlade
s článkom 43 prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na 
hodnotenie bezpečnosti nových 
mikroorganizmov. Prvé takéto delegované 
akty by sa mali prijať do ... [rok od 
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dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je zároveň splnomocnená
v súlade s článkom 43 prijímať delegované 
akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV 
vzhľadom na nové vedecké dôkazy. 
Komisia využije túto právomoc, ak sa na 
základe posúdenia rizika ukáže, že zmena 
je potrebná na zabezpečenie toho, aby 
žiadny hnojivý výrobok s označením CE, 
ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, 
nepredstavoval za bežných podmienok 
používania neprijateľné riziko pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť 
alebo životné prostredie.

4. Komisia je zároveň splnomocnená
v súlade s článkom 43 prijímať delegované 
akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV po 
preskúmaní nových vedeckých dôkazov. 
Komisia využije túto právomoc, ak sa na 
základe posúdenia rizika ukáže, že zmena 
je potrebná na zabezpečenie toho, aby 
žiadny produkt na hnojenie s označením 
CE, ktorý spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, nepredstavoval za správneho 
použitia neprijateľné riziko pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť 
alebo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na účely kategórie surovín 
CMC 10 uvedenej v prílohe II je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 43 
prijímať delegované akty s cieľom 
vymedziť požiadavky na normu platnú pre 
kritériá biologickej odbúrateľnosti a vývoj 
primeranej skúšobnej metódy biologickej 
odbúrateľnosti. Tieto požiadavky
a skúšobná metóda sa hodnotia
z hľadiska najnovších vedeckých 
poznatkov a musia byť stanovené do ... 
[päť rokov od dátumu uplatňovania tohto 
nariadenia].
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odkazuje na delegovaný akt s cieľom vytvoriť normu biologickej 
odbúrateľnosti a skúšobnú metódu pre hnojivá s kontrolovaným uvoľňovaním. Zodpovedajúca 
zmena prílohy II CMC 10 nadväzuje na tento bod.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) kvalitatívne znaky plodiny. c) kvalita plodiny.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) humification;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1107/2009
Článok 3 – bod 34 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zvýšenie dostupnosti obmedzených 
živín v pôde a rizosfére;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 46 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 46 a

Zmena nariadenia (ES) č. 1907/2006

V prílohe V sa bod 12 nahrádza takto:

„12. Kompost, bioplyn a digestát.“

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na 
trhu hnojivých výrobkov, ktoré boli
v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 
uvedené na trh ako hnojivá s označením 
„hnojivá ES“ pred [Publications office, 
please insert the date of application of this 
Regulation]. Na takéto výrobky sa však 
primerane uplatňuje kapitola 5.

Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na 
trhu produktov na hnojenie, ktoré boli
v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 
uvedené na trh ako hnojivá s označením 
„hnojivá ES“ pred [Úrad pre publikácie, 
vložte prosím dátum: dvanásť mesiacov 
od dátumu uplatňovania tohto 
nariadenia]. Na takéto výrobky sa však 
primerane uplatňuje kapitola 5.

Odôvodnenie

Čas stanovený v článku 48 na prechodné obdobie sa zdá byť nereálny. Dvanásť mesiacov po 
dátume uplatňovania tohto nariadenia by bolo realistickejších.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – odsek 1 – písmeno C – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C. Anorganické hnojivo C. Minerálne hnojivo

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – odsek 1 – písmeno C a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ca. Nízkouhlíkové hnojivo

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zložky predložené na schválenie alebo 
opätovné schválenie podľa nariadenia 
(ES) č. 1107/2009, ktoré nie sú uvedené 
vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 540/2011 sa nesmú používať
v produktoch na hnojenie, keď je 
nezaradenie odôvodnené článkom 1 
bodom 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Odôvodnenie

Ak bolo zložkám zamietnuté schválenie ako zložky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009
z dôvodov bezpečnosti, nebolo by vhodné, aby sa povolili v produktoch na hnojenie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- uhlík (C) a - organický uhlík (Corg) a
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
zakomponovaný v geologických útvaroch
s výnimkou leonarditu, lignitu a rašeliny.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať najmenej jednu z týchto 
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať najmenej jednu
z týchto deklarovaných primárnych živín
v určených minimálnych množstvách:

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

- 1% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

- 1% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt obsahuje viac ako 
jednu živinu, musia byť prítomné tieto 
minimálne množstvá:

– 1% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 1% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 1% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

pričom celkové množstvo živín dosahuje 
minimálne 4 %.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
zakomponovaný v geologických útvaroch
s výnimkou leonarditu, lignitu a rašeliny.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – PFC 1(B)(I) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

- 1 % hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode alebo
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Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt obsahuje viac ako 
jednu živinu, musia byť prítomné tieto 
minimálne množstvá:

– 1% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 1% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 1% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

pričom celkové množstvo živín dosahuje 
minimálne 4 %.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každá jednotka hnojivého výrobku
s označením CE musí vo svojom 
deklarovanom obsahu obsahovať 
organickú látku a živiny.

4. Každá jednotka produktu na 
hnojenie s označením CE musí vo svojom 
deklarovanom obsahu obsahovať 
organický uhlík a všetky živiny. Jednotka 
sa vzťahuje na jednu zložku produktu, 
ako sú granuly, pelety atď.

Odôvodnenie

Je nemožné zaručiť presné pomery obsahu v každej jednotke výrobku.
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2 % hmotnosti celkového dusíka 
(N), z toho 0,5 % hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo

- 1 % hmotnosti celkového dusíka 
(N), z toho 0,5 % hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

- 1 % hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode alebo

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

- 1 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou

2a. Ak produkt obsahuje viac ako 
jednu živinu, musia byť prítomné tieto 
minimálne množstvá:

– 1,5% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

pričom celkové množstvo živín dosahuje 
minimálne 4 %.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hmotnostná koncentrácia 
organického uhlíka (C) v produkte na 
hnojenie s označením CE musí byť 
najmenej 3 %.

3. Hmotnostná koncentrácia 
organického uhlíka (C) v produkte na 
hnojenie s označením CE musí byť 
najmenej 1 %.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako 
organické alebo organicko-minerálne 
hnojivo.

Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom 
živín v minerálnej forme alebo živín 
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu 
spracovaných do minerálnej formy. 
Kyánamid vápenatý, močovina a jej 
kondenzačné produkty a deriváty sa 
považujú za látky obsahujúce živiny
v minerálnej forme. Organický uhlík 
(Corg) v produkte na hnojenie
s označením CE nesmie presiahnuť 1 % 
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hmotnosti. To sa, podľa zvyklostí, netýka 
uhlíka pochádzajúceho z povrchových 
materiálov a technických činidiel.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fosforečné hnojivá musia spĺňať aspoň 
jednu z týchto minimálnych úrovní 
rozpustnosti, aby boli dostupné pre 
rastliny, v opačnom prípade nemôžu byť 
označené ako fosforečné hnojivo:

– rozpustnosť vo vode: minimálna 
úroveň 40 % celkového fosforu, alebo

– rozpustnosť v neutrálnom citráte 
amónnom: minimálne na úrovni 
75 % celkového fosforu, alebo

– rozpustnosť v kyseline mravčej 
(len pre jemne mletý kamenný fosfát): 
minimálne na úrovni 55 % celkového 
fosforu.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Celkový deklarovateľný obsah dusíka je 
daný súčtom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, N
z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny 
izobutylidénu, N z dvojmočoviny 
krotonylidénu. Deklarovateľný obsah 
fosforu je daný fosfátovou formou P. 
Deklarovateľný obsah fosforu je daný 
fosfátovou formou P. Nové formy môžu 
byť pridané po vedeckom preskúmaní
v súlade s článkom 42 odsekom 1.
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej 
živiny.

1. Jednozložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej
primárnej alebo sekundárnej živiny.
Jednozložkové pevné minerálne primárne 
živiny môžu mať aj sekundárne živiny.

Odôvodnenie

Podľa vymedzenia uvedeného v návrhu Komisie sa „CAN 27 s S“ stane súčasťou skupiny
v rámci kategórie PFC 1 (C) (I) (a) (ii): Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny. Je to v rozpore s tradíciou a tým, čo je správne z agronomického hľadiska. Je to 
takisto v rozpore s tým, ako sa to chápe vo svete vedy, techniky a poľnohospodárstva.�

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať viac ako jednu z týchto
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať viac ako jednu
z primárnych deklarovaných živín
v určených minimálnych množstvách:

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 12 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 12% hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode,

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
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a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 3% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 5 % hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode,

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 3% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 5% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a môže obsahovať jednu alebo 
viac sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

- 2% hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

- 2% hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

- 5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3),

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny nesmie mať deklarovaný 
obsah viac jednej živiny.

1. Jednozložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny nesmie mať deklarovaný 
obsah viac ako jednej primárnej alebo 
sekundárnej živiny. Jednozložkové 
kvapalné minerálne primárne živiny môžu 
mať aj sekundárne živiny.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia



PE599.577v02-00 40/98 AD\1126399SK.docx

SK

Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať jednu z týchto
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať jednu z primárnych
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 5% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 5% hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode,

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- a môže obsahovať jednu alebo 
viac sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 5% hmotnosti celkového oxidu - 5 % hmotnosti celkového oxidu 
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sírového (SO3) alebo sírového (SO3),

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

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

Odôvodnenie

Primárne živiny N, P2O5 a K2O sú hlavnými prvkami potrebnými na efektívne pestovanie 
rastlín, zatiaľ čo sekundárne živiny MgO, CaO, SO3 a Na2O len podporujú funkcie 
základných prvkov. Odstránenie rozlišovania medzi týmito dvoma skupinami živín by 
poľnohospodárov miatlo. Vzorec pre viaczložkové tuhé hnojivo s makroživinou by preto mal 
obsahovať viac ako jednu primárnu živinu a prípadne jednu alebo viaceré sekundárne živiny. 
Ustanovenia o nepriamom označovaní uznali rozdelenie medzi primárnymi a sekundárnymi 
živinami tým, že sa požaduje, aby sa informácie o primárnych živinách poskytovali ako prvé.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Viaczložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
viac ako jednej živiny.

1. Viaczložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
viac ako jednej primárnej živiny.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5% hmotnosti celkového dusíka 
(N),

- 3% hmotnosti celkového dusíka (N)
alebo
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Odôvodnenie

Minerálne hnojivá, a najmä viaczložkové kvapalné minerálne hnojivá s obsahom makroživín, 
musia obsahovať určité minimálne množstvo živín, aby boli agronomicky efektívne
a pomáhali poľnohospodárom zvyšovať výnosy plodín. Produkty na hnojenie s veľmi nízkym 
obsahom živín nebudú efektívne. Poľnohospodári by tak museli používať veľké množstvá 
výrobkov na zabezpečenie potrieb úrody, v dôsledku čoho by sa zvýšili náklady na ich 
prepravu, uskladnenie a používanie a znížila by sa efektívnosť využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

- 1,5% hmotnosti oxidu fosforečného 
(P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte 
amónnom a vode,

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O), alebo

Odôvodnenie

Minerálne hnojivá, a najmä viaczložkové kvapalné minerálne hnojivá s obsahom makroživín, 
musia obsahovať určité minimálne množstvo živín, aby boli agronomicky efektívne
a pomáhali poľnohospodárom zvyšovať výnosy plodín. Produkty na hnojenie s veľmi nízkym 
obsahom živín nebudú efektívne. Poľnohospodári by tak museli používať veľké množstvá 
výrobkov na zabezpečenie potrieb úrody, v dôsledku čoho by sa zvýšili náklady na ich 
prepravu, uskladnenie a používanie a znížila by sa efektívnosť využívania zdrojov.
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 0,75% hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

- 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO), alebo

Odôvodnenie

Minerálne hnojivá, a najmä viaczložkové kvapalné minerálne hnojivá s obsahom makroživín, 
musia obsahovať určité minimálne množstvo živín, aby boli agronomicky efektívne
a pomáhali poľnohospodárom zvyšovať výnosy plodín. Produkty na hnojenie s veľmi nízkym 
obsahom živín nebudú efektívne. Poľnohospodári by tak museli používať veľké množstvá 
výrobkov na zabezpečenie potrieb úrody, v dôsledku čoho by sa zvýšili náklady na ich 
prepravu, uskladnenie a používanie a znížila by sa efektívnosť využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 0,75% hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

- 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO) alebo

Odôvodnenie

Minerálne hnojivá, a najmä viaczložkové kvapalné minerálne hnojivá s obsahom makroživín, 
musia obsahovať určité minimálne množstvo živín, aby boli agronomicky efektívne
a pomáhali poľnohospodárom zvyšovať výnosy plodín. Produkty na hnojenie s veľmi nízkym 
obsahom živín nebudú efektívne. Poľnohospodári by tak museli používať veľké množstvá 
výrobkov na zabezpečenie potrieb úrody, v dôsledku čoho by sa zvýšili náklady na ich 
prepravu, uskladnenie a používanie a znížila by sa efektívnosť využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 0,75% hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

- 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo
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Odôvodnenie

Minerálne hnojivá, a najmä viaczložkové kvapalné minerálne hnojivá s obsahom makroživín, 
musia obsahovať určité minimálne množstvo živín, aby boli agronomicky efektívne
a pomáhali poľnohospodárom zvyšovať výnosy plodín. Produkty na hnojenie s veľmi nízkym 
obsahom živín nebudú efektívne. Poľnohospodári by tak museli používať veľké množstvá 
výrobkov na zabezpečenie potrieb úrody, v dôsledku čoho by sa zvýšili náklady na ich 
prepravu, uskladnenie a používanie a znížila by sa efektívnosť využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(Ca) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PFC 1(Ca): Nízkouhlíkové hnojivo 

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE, okrem tých, ktoré spadajú pod 
PFC1(A), PFC1(B), PFC 1 (C) alebo 
PFC 7 sa označuje ako nízkouhlíkové 
hnojivo, ak obsahuje viac ako 1 % 
organického uhlíka (Corg) a až do 7,5 % 
organického uhlíka (Corg).

2. Uhlík prítomný v kyánamide 
vápenatom a v močovine, a jeho 
kondenzačné produkty a deriváty nebudú 
na účely týchto vymedzení zahrnuté do 
organického uhlíka.

3. Špecifikácie hnojív z kategórie 
PFC1(C), ktoré sa označujú ako 
pevné/kvapalné, 
jednozložkové/viaczložkové,
s makroživinou/mikroživinou, sa budú 
vzťahovať aj na túto kategóriu.

4. Produkty predávané pod 
kategóriou PFC1(Ca) musia spĺňať 
úrovne kontaminujúcich látok uvedené
v prílohe I pre organické alebo organicko-
minerálne hnojivá, v každom prípade, 
keď kategória PFC1(C) neobsahuje 
žiadne limitné hodnoty pre tieto 
kontaminanty.
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Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vápenaté hnojivo je hnojivý 
výrobok s označením CE, ktorého účelom 
je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje 
oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo 
kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo 
horčík (Mg).

1. Vápenaté hnojivo je produkt
s označením CE, ktorého účelom je 
korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje 
oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo 
kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo 
horčík (Mg).

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi produktmi, ktoré zlepšujú nutričnú efektívnosť hnojív od samotných 
hnojív, ktoré dodávajú živiny. Táto zmena by sa mala vykonať pre všetky produkty zahrnuté
v tomto nariadení, ktorých funkciou je zlepšovanie nutričnej efektívnosti rastlín.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pôdna pomocná látka je hnojivý výrobok
s označením CE, ktorého účelom je 
pridanie do pôdy na účely zachovania, 
zlepšenia alebo ochrany fyzikálnych alebo 
chemických vlastností, štruktúry alebo 
biologickej aktivity pôdy.

Zúrodňujúca látka je materiál (vrátane 
mulču) pridávaný do pôdy na mieste, 
prevažne na zachovanie alebo zlepšenie jej 
fyzikálnych vlastností, ktorý môže zlepšiť 
jej chemické a/alebo biologické vlastnosti 
alebo aktivitu. 

Odôvodnenie

Zúrodňujúce látky sa pridávajú aj na vrchnú časť pôdy (ako mulč), aby sa znížilo 
odparovanie, obmedzil rast buriny a zvýšila biologická aktivita v nižších vrstvách. Ak sa toto 
vymedzenie nezmení, právny predpis by sa na tieto zúrodňujúce látky nevzťahoval.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Produkt na hnojenie s označením CE 
musí obsahovať najmenej 15% materiálu 
biologického pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – PFC 3(A) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

1. Organická zúrodňujúca látka musí 
pozostávať výlučne z materiálu čisto
biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
zakomponovaný v geologických útvaroch
s výnimkou leonarditu, lignitu a rašeliny.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obsah kontaminantov v hnojivých 
výrobkoch s označením CE nesmie 
prekročiť tieto hodnoty:

2. Obsah kontaminantov
v zúrodňujúcich látkach s označením CE 
nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi produktmi, ktoré zlepšujú nutričnú efektívnosť (vápnenie) od 
produktov, ktoré dodávajú živiny (hnojivá).

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Hnojivý výrobok s označením CE 4. Produkt na hnojenie s označením 
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musí obsahovať najmenej 40 % z celkovej 
hmotnosti sušiny.

CE musí obsahovať najmenej 20%
z celkovej hmotnosti sušiny.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(B) – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Biologicky rozložiteľná 
mulčovacia fólia musí byť biologicky 
rozložiteľná polymérová fólia, ktorá spĺňa 
požiadavky uvedené v bodoch 2a a 3 
kategórie komponentných materiálov 
CMC 10 v prílohe II a ktorá sa má 
umiestniť na pôdu na mieste na ochranu 
pôdnej štruktúry, potláčanie rastu buriny, 
znižovanie strát vlhkosti pôdy alebo 
predchádzanie erózii.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zavádza podkategóriu mulčovacích fólií vyrobených z biologicky 
rozložiteľných polymérov a ich relatívnej funkcie ochrany pôdnej štruktúry, potláčania rastu 
buriny, znižovania straty vlhkosti pôdy a predchádzania erózii.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda určená na použitie ako substrát 
na vývoj koreňa.

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda na mieste, v ktorej sa pestujú 
rastliny alebo huby.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prídavná látka je hnojivý výrobok
s označením CE určený na to, aby sa pridal
k výrobku poskytujúcemu rastlinám živiny
na účely zlepšenia spôsobov, akými tento 
výrobok uvoľňuje živiny.

Agronomická prídavná látka je produkt na 
hnojenie s označením CE určený na to, 
aby sa pridal k produktu, ktorý má 
preukázateľný účinok na transformáciu 
a/alebo dostupnosť rôznych foriem živín 
alebo minerálnych alebo 
mineralizovaných živín pre rastliny, alebo 
ktorá sa pridáva do pôdy na účely 
zlepšenia využívania živín rastlinami, 
prípadne s cieľom obmedziť straty živín.

Odôvodnenie

Agronomické prídavné látky prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti využívania živín plodinami
a k minimalizovaniu vplyvu hnojenia na životné prostredie. Vymedzenie uvedené v časti II 
PFC 5 prílohy I, by sa malo spresniť tak, aby zodpovedalo súčasným produktom na trhu, ako 
aj potenciálnym inovatívnym produktom v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každá látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006
s dokumentáciou, ktorá obsahuje

Každá látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ sa na 
ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek
z registračnej povinnosti stanovených
v článku 6 tohto nariadenia alebo
v prílohe IV alebo prílohe V k uvedenému 
nariadeniu.

__________________ __________________

36 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

36 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A) – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A) – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(A) – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 

vypúšťa sa
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prílohy V k uvedenému nariadeniu.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(B) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200637

s dokumentáciou, ktorá obsahuje

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200637, pokiaľ sa 
na ňu výslovne nevzťahuje jedna
z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 tohto nariadenia 
alebo v prílohe IV alebo prílohe
V k uvedenému nariadeniu.

__________________ __________________

37 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

37 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(B) – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(B) – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(B) – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(C) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200638

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200638, pokiaľ sa 
na ňu výslovne nevzťahuje jedna
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s dokumentáciou, ktorá obsahuje z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 tohto nariadenia 
alebo v prílohe IV alebo prílohe
V k uvedenému nariadeniu.

__________________ __________________

38 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

38 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(C) – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(C) – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 5(C) – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) humifikácia

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zvýšenie dostupnosti obmedzených 
živín v pôde a rizosfére.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť II – PFC 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rastlinný biostimulátor musí mať 
na plodiny uvedené na etikete také účinky, 
aké sú na nej uvedené.

3. Rastlinný biostimulátor musí mať 
na plodiny uvedené na etikete také účinky, 
aké sú na nej uvedené. Ak rastlinný 
biostimulátor obsahuje jednu alebo viac 
zložiek, ktoré boli schválené podľa 
nariadenia (ES) č. 1107/2009, informácie 
poskytnuté počas posudzovania zhody 
poskytnú presvedčivé empirické dôkazy
o účinku biostimulátoru berúc do úvahy 
príslušné parametre, napr. pomerné 
koncentrácie zložiek, aplikačná dávka, 
časový rozvrh, fáza rastu rastlín, cieľová 
plodina atď.

Odôvodnenie

Hoci sa očakáva, že proces posudzovania zhody bude hľadať empirické dôkazy tvrdení 
odôvodnených biostimulátorov v každom prípade, uvedenie jeho významu v prípade produktu 
obsahujúceho zložky registrované podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 by malo pomôcť 
zabrániť zneužívaniu ľuďmi, ktorí sa budú pokúšať obísť príslušné povolenie ako prípravok 
na ochranu rastlín, pri súčasnom zabránení tomu, aby prítomnosť takejto zložky bola 
prekážkou uznania legitímneho produktu biostimulátora.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mikrobiálny rastlinný biostimulátor 
musí výlučne pozostávať
z mikroorganizmu alebo spoločenstva 
mikroorganizmov uvedených v kategórii 
surovín 7 prílohy II.

1. Mikrobiálny rastlinný biostimulátor 
pozostáva z:

a) mikroorganizmu alebo 
spoločenstva mikroorganizmov uvedených
v kategórii surovín 7 prílohy II;

b) mikroorganizmov alebo 
spoločenstva mikroorganizmov, ktoré sú 
odlišné od tých, ktoré sú uvedené
v písmene a). Môžu sa používať ako 
kategórie surovín za predpokladu, že 
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spĺňajú požiadavky stanovené v kategórii 
surovín 7 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obsah kontaminantov v hnojivých 
výrobkoch s označením CE nesmie 
prekročiť tieto hodnoty:

2. Obsah kontaminantov vo 
vápenných produktoch s označením CE 
nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi produktmi, ktoré zlepšujú nutričnú efektívnosť (vápnenie) od 
produktov, ktoré dodávajú živiny (hnojivá).

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – odsek 12 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hodnota pH rastlinného biostimulátora 
musí byť vyššia alebo sa rovnať 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(B)(II) – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obsah kontaminantov v hnojivých 
výrobkoch s označením CE nesmie 
prekročiť tieto hodnoty:

2. Obsah kontaminantov vo 
vápenných produktoch s označením CE 
nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi produktmi, ktoré zlepšujú nutričnú efektívnosť (vápnenie) od 
produktov, ktoré dodávajú živiny (hnojivá).
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Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmiešavanie nesmie zmeniť 
povahu jednotlivých zložkových hnojivých 
výrobkov

3. Zmiešavanie nesmie zmeniť 
funkčnosť jednotlivých zložkových 
produktov na hnojenie a nesmie mať za 
rozumne predvídateľných podmienok 
skladovania alebo používania zmesi 
produktov na hnojenie s označením CE 
nežiaduci účinok na zdravie ľudí, zvierat 
alebo rastlín, na bezpečnosť alebo životné 
prostredie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa v zmesi zachovala funkčnosť 
produktu.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 7 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– takým spôsobom, ktorý má za 
rozumne predvídateľných podmienok 
skladovania alebo používania zmesi 
hnojivých látok s označením CE nežiaduci 
účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo 
rastlín, na bezpečnosť alebo životné 
prostredie, ani

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 7 – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– žiadnym iným závažným vypúšťa sa



AD\1126399SK.docx 57/98 PE599.577v02-00

SK

spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vedľajšie produkty v zmysle 
smernice 2008/98/ES,

b) vedľajšie produkty v zmysle 
smernice 2008/98/ES, s výnimkou 
vedľajších produktov registrovaných
v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 iných než vedľajšie výrobky
s výnimkou z povinnej registrácie podľa 
prílohy V bodu 5 uvedeného nariadenia,

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti produktu a vedľajšieho produktu, a pritom 
umožniť používanie vedľajších produktov, ktoré sú dostupné na trhu.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) polyméry alebo e) polyméry s výnimkou tých 
polymérov, ktoré boli použité
v pestovateľských substrátoch bez 
kontaktu s pôdou alebo

Odôvodnenie

V návrhu by sa malo počítať s výslovnou možnosťou pre pestovateľské substráty, ktoré nie sú
v kontakte s pôdou, na použitie polymérov ako viažucich látok. Tieto polyméry nepredstavujú 
riziko pre zdravie zvierat, ľudské zdravie, zdravie rastlín ani životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky látky, ktoré sú súčasťou hnojivého 
výrobku s označením CE, samostatne alebo
v zmesi, musia byť registrované podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006,
v dokumentácii, ktorá obsahuje

Ak sa na tieto látky výslovne nevzťahujú 
výnimky z povinnej registrácie uvedené
v článku 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 
alebo v jeho prílohách IV alebo V, musia 
byť všetky látky, ktoré sú súčasťou 
produktu na hnojenie s označením CE, 
samostatne alebo v zmesi, registrované 
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006
v dokumentácii, ktorá obsahuje

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.
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Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré boli
spracované iba fyzikálne alebo 
mechanicky, ako rezaním, mletím, 
odstredením, preosievaním, mletím, 
lisovaním, sušením, zmrazovaním, 
granulovaním, sekaním, ukladaním, 
extrúziou, ošetrovaním mrazom, tepelnou 
sanitáciou alebo extrahovaním vodou.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať kompost získaný 
aeróbnym kompostovaním výlučne 
jedného alebo viacerých z týchto 
vstupných materiálov:

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať kompost (a tekuté
a iné než tekuté výťažky z neho) získaný 
aeróbnym kompostovaním a následným 
množením prirodzene sa vyskytujúcich 
mikróbov výlučne jedného alebo viacerých
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z týchto vstupných materiálov:

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vedľajšie živočíšne produkty 
kategórie 2 a 3 podľa nariadenia (ES) č.
1069/2009,

b) produkty pochádzajúce zo 
živočíšnych vedľajších produktov 
uvedených v článku 32 nariadenia (ES) 
č. 1069/2009, pre ktoré sa dosiahol 
koncový bod výrobného reťazca v súlade
s článkom 5 uvedeného nariadenia;

Odôvodnenie

Formulácia, ktorú navrhla Komisia, nezaručuje, že sa kompost zo živočíšnych vedľajších 
produktov kategórií 2 a 3 získaný vo voľnom prostredí, odchylne od nariadenia 1069/2009,
bude považovať za materiál na hnojenie a rastový prostriedok, a teda za v súlade s budúcim 
nariadením. Kompost musí považovať za materiál na hnojenie a rastový prostriedok na 
základe kontrolného systému a validovanej metódy umožňujúcej zvýšenie teploty, ktorá sa 
musí kontrolovať a hygienických kritérií tak, aby sa tieto produkty mohli vrátiť do pôdy.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) živé alebo mŕtve organizmy alebo ich 
časti, ktoré sú nespracované alebo 
spracované iba manuálnym, mechanickým 
alebo gravitačným spôsobom, rozpustením 
vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, 
destilovaním vodnou parou alebo 
zahrievaním výlučne na účely odstránenia 
vody; alebo ktorá je extrahovaná zo 
vzduchu akýmkoľvek spôsobom
s výnimkou

c) živé alebo mŕtve organizmy alebo ich 
časti, ktoré sú nespracované alebo 
spracované iba manuálnym, mechanickým 
alebo gravitačným spôsobom, rozpustením 
vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, 
destilovaním vodnou parou alebo 
zahrievaním výlučne na účely odstránenia 
vody; alebo ktoré sú extrahované zo 
vzduchu akýmkoľvek spôsobom, potraviny
a krmivový odpadu, ktorý neobsahuje 
znečisťujúce látky a nie je vhodný na 
spotrebu, a odpad z plantáží na biopalivá 
bez obsahu znečisťujúcich látok,
s výnimkou
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Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prídavná látka registrovaná je 
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200640

s dokumentáciou, ktorá obsahuje

– prídavná látka je registrovaná
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200640, 
pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 uvedeného 
nariadenia alebo v prílohe IV alebo
V k nemu.

__________________ __________________

40 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

40 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.
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Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno d – podbod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu, a

vypúšťa sa

- celková koncentrácia všetkých 
prídavných látok neprekračuje 5 % 
celkovej hmotnosti vstupného materiálu, 
alebo alebo

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) Nespracované a mechanicky 
spracované zvyšky z výroby potravín
v odvetví, s výnimkou odvetvia využívajúce 
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živočíšne vedľajšie produkty podľa 
nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Odôvodnenie

V súčasnosti CMC 3 a CMC 5 vylučujú zo vstupov „čistiarenské kaly“. Nie je jasne 
vymedzené, čo znamená „čistiarenský kal“. Mnohé kaly z agropotravinárskeho odvetvia 
(napr. zo spracovania ovocia, mlieka a výroby syrov,...) sú úplne čistý organickým 
materiálom a vhodným, bezpečným vstupom na procesy kompostovania a digestátu.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) Materiály v súlade s CMC 2, CMC 
3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- ktoré spracúva len vstupné 
materiály uvedené v odseku 1 a

- v ktorom sú výrobné linky na 
spracovanie vstupných materiálov 
uvedených v odseku 1 vyššie jasne 
oddelené od výrobných liniek na 
spracovanie iných vstupných materiálov, 
než sú uvedené v odseku 1, a

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – odsek 6 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- kritérium: maximálne 25 mmol 
O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo

- kritérium: maximálne 50 mmol 
O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
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Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo je hodnota iná ako CMC 5, cieľom návrhu je zosúladiť hodnoty na úroveň 
50.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – odsek 1 – písmeno b – podbod 1 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prídavná látka registrovaná je 
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200643

s dokumentáciou, ktorá obsahuje

– prídavná látka je registrovaná
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200643, 
pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 uvedeného 
nariadenia alebo v prílohe IV alebo
V k nemu.

__________________ __________________

43 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

43 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – odsek 1 – písmeno b – podbod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – odsek 1 – písmeno b – podbod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – odsek 1 – písmeno b – podbod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu, a

vypúšťa sa

– celková koncentrácia všetkých 
prídavných látok neprekračuje 5 % 
celkovej hmotnosti vstupného materiálu, 
alebo alebo

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– čistiarenského kalu, priemyselného
kalu alebo dnového sedimentu,

– čistiarenského kalu, priemyselného 
kalu iného ako tie, ktoré sú uvedené
v písmene ea) alebo dnového sedimentu a

Odôvodnenie

V súčasnosti CMC 3 a CMC 5 vylučujú zo vstupov „čistiarenské kaly“. Nie je jasne 
vymedzené, čo znamená „čistiarenský kal“. Mnohé kaly z agropotravinárskeho odvetvia 
(napr. zo spracovania ovocia, mlieka a výroby syrov,...) sú úplne čistý organickým 
materiálom a vhodným, bezpečným vstupom na procesy kompostovania a digestátu.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prídavná látka registrovaná je 
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200644

s dokumentáciou, ktorá obsahuje

– prídavná látka je registrovaná
podľa nariadenia (ES) č. 1907/200644, 
pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 uvedeného 
nariadenia alebo v prílohe IV alebo
V k nemu.

__________________ __________________

44 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

44 V prípade prídavnej látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 prídavná látka rovnaká ako 
látka registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.
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Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno d – podbod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) Nespracované a mechanicky 
spracované zvyšky z výroby potravín
v odvetví, s výnimkou odvetvia využívajúce 
živočíšne vedľajšie produkty podľa 
nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Odôvodnenie

V súčasnosti CMC 3 a CMC 5 vylučujú zo vstupov „čistiarenské kaly“. Nie je jasne 
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vymedzené, čo znamená „čistiarenský kal“. Mnohé kaly z agropotravinárskeho odvetvia 
(napr. zo spracovania ovocia, mlieka a výroby syrov,...) sú úplne čistý organickým 
materiálom a vhodným, bezpečným vstupom na procesy kompostovania a digestátu.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) materiály zodpovedajúce 
kategóriám CMC 2, CMC 3, CMC 4, 
CMC 5, CMC 6 a CMC 11.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) termofilná anaeróbna digescia pri 
teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín
a hydraulický retenčný čas najmenej 20 
dní;

a) termofilná anaeróbna digescia pri 
teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín
a hydraulický retenčný čas najmenej 20 
dní, po ktorom nasleduje analýza 
zameraná na overenie toho, či proces 
digescie úspešne zničil patogény;

Odôvodnenie

Vzhľadom na túto nízku teplotu a krátky čas digescie je možné, že niektoré patogénov prežili
a následne sa rozmnožili počas retenčného obdobia. Je kľúčové overiť neprítomnosť 
patogénov na konci retenčného obdobia.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) olej z olivových výliskov, t. j. 
viskózny vedľajší produkt mletia olív
z olivových výliskov získaný spracovaním 
za mokra pomocou organických 
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rozpúšťadiel v dvoch (dvojfázové výlisky) 
alebo troch fázach (trojfázové výlisky).

Odôvodnenie

Treba zahrnúť vymedzenie pojmu oleja z olivových výliskov, lebo v žiadnom
z predchádzajúcich odsekov sa tak neučinilo a majúc na pamäti, že organické rozpúšťadlá sú 
takmer úplne eliminované z konečného produktu.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) akýkoľvek iný materiál alebo 
látka, ktoré boli schválené na začlenenie 
do potravín alebo krmív.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200647

s dokumentáciou, ktorá obsahuje

Táto látka musí byť registrovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/200647, pokiaľ sa 
na ňu výslovne nevzťahuje jedna
z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v článku 6 tohto nariadenia 
alebo v prílohe IV alebo prílohe
V k uvedenému nariadeniu.

__________________ __________________

47 V prípade látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 látka rovnaká ako látka 
registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi hnojivého výrobku prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

47 V prípade látky regenerovanej
v Európskej únii je táto podmienka 
splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 
písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 
1907/2006 látka rovnaká ako látka 
registrovaná v dokumentácii, ktorá 
obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú 
výrobcovi produktu na hnojenie prístupné 
informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. 
d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na produkty na hnojenie uplatňovalo nariadenie REACH.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie stanovené v prílohe VI, 
VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 
a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) správu o chemickej bezpečnosti 
podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie 
ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 6 – odsek 2 – posledná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje 
jedna z výnimiek z registračnej povinnosti 
stanovených v prílohe IV k uvedenému 
nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 
prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hnojivý výrobok s označením CE môže 
obsahovať mikroorganizmy vrátane 
neživých mikroorganizmov alebo 
mikroorganizmov s prázdnou bunkou
a neškodlivých zvyškových prvkov médií, 
na ktorých boli vypestované, ktoré

Mikroorganizmy vrátane neživých 
mikroorganizmov alebo mikroorganizmov
s prázdnou bunkou a neškodlivých 
zvyškových prvkov médií, na ktorých boli 
vypestované, možno považovať za 
bezpečné na začlenenie do produktu na 
hnojenie s označením CE, ak zodpovedajú 
jednému z týchto troch prípadov:

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2 – CMC 7 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– neprešli iným spracovaním ako 
sušením alebo lyofilizáciou a

a) sú jedným z týchto 
mikroorganizmov:

– Azotobacter spp.

– Mycorrhizal fungi

– Rhizobia

– Azospirillum spp.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2 – CMC 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke:

b) ak bude zaručená vhodná ochrana 
údajov a požiadavky na získanie licencie, 
každý mikroorganizmus (alebo 
spoločenstvo mikroorganizmov), ktorého 
použitie je povolené v niektorom z týchto 
prípadov:

Azotobacter spp. – začlenenie do „potraviny“ podľa 
článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, 
alebo sa môže používať pri spracovávaní 
takýchto potravín, vrátane kultúr, ktoré sa 
považujú za „tradičné zložky potravín“
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v zmysle nariadenia (ES) č. 178/2002;

Mycorrhizal fungi – použitie ako kŕmnej doplnkovej 
látky na základe jej zaradenia do registra 
kŕmnych doplnkových látok Európskej 
únie podľa nariadenia (ES) č. 1831/2003;

Rhizobium spp. – použitie ako aktívnej látky na 
ochranu rastlín podľa nariadenia (ES) 
č. 1107/2009 alebo ako biocídu podľa 
nariadenia (EÚ) č. 528/2012,

Azospirillum spp. c) každý mikroorganizmus (alebo 
združenie mikroorganizmov), ktorý bol 
vyhodnotený ako bezpečný na použitie ako 
biostimulátor pri použití príslušných 
spoločných špecifikácií alebo 
harmonizovaných noriem prijatých
v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012,
v ktorých sa podrobne uvádzajú 
prijateľné prahové hodnoty a analytické 
metódy pre kritériá bezpečnosti, a to 
vrátane tých, ktoré sú uvedené
v článku 42 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať inhibítor nitrifikácie, 
ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je 
uvedený v PFC 5(A)(I) prílohy I, len vtedy, 
ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka 
(N) v hnojivom výrobku skladá z foriem 
dusíka (N) amónium (NH4+) a močovina 
(CH4N2O).

3. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať inhibítor nitrifikácie, 
ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je 
uvedený v PFC 5(A)(I) prílohy I, len vtedy, 
ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka 
(N) v produkte na hnojenie skladá
z foriem dusíka (N) amónium (NH4+) 
alebo amónium (NH4+) a močovina 
(CH4N2O).

Odôvodnenie

Je dôležité ozrejmiť, že obsah dusíka možno splniť buď samotným amóniom, alebo spoločne 
amóniom a močovinou.
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Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zlepšiť pôdu ako biologicky 
rozložiteľné mulčovacie fólie, ktoré sú
v súlade s požiadavkami uvedenými
v bodoch 2a a 3 CMC 10.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) zlepšiť stabilitu produktov na 
hnojenie s označením CE;

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
sa musí dodržiavať toto kritérium: 
Polymér sa musí dať fyzicky, biologicky 
rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec 
rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu
a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % 
organického uhlíka, ktorý sa počas skúšky 
biologickej rozložiteľnosti uvedenej
v bodoch a) až c) ďalej premenení na 
CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.

2. Od [Úrad pre publikácie, vložte 
dátum päť rokov po dátume uplatňovania 
tohto nariadenia] Komisia prijme podľa 
článku 42 ods. 1 tohto nariadenia 
delegované akty, ktorými sa zavedú tieto 
požiadavky:

a) Skúška sa vykoná pri teplote 25 °C 
± 2 °C.

a) norma pre biologickú 
rozložiteľnosť polyméru, určením 
časového rámca, v ktorom sa aspoň 90 % 
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organického uhlíka (v absolútnej hodnote 
alebo relatívne k referenčnému materiálu) 
premení na CO2, a to po naplnení 
uvádzanej doby uvoľňovania polyméru, a

b) Skúška sa vykoná v súlade
s metódou na určenie úplnej aeróbnej 
biologickej rozložiteľnosti plastových 
materiálov v pôde meraním spotreby 
kyslíka alebo objemu uvoľneného oxidu 
uhličitého.

b) skúška biologickej rozložiteľnosti 
spĺňajúca toto kritérium: polymér sa musí 
dať fyzicky, biologicky rozložiť tak, aby sa 
jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid 
uhličitý (CO2), biomasu a vodu.

c) Pri skúške sa ako referenčný 
materiál použije mikrokryštalický 
celulózový prášok s rovnakými rozmermi, 
ako má skúšobný materiál.

d) Skúšobný materiál nesmie byť 
pred skúškou vystavený podmienkam ani 
postupom, ktorých cieľom je urýchliť 
rozklad filmu, ako je napríklad vystavenie 
teplu alebo svetlu.

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Biologicky rozložiteľná mulčovacia 
fólia musí spĺňať tieto kritériá: Polymér 
sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť 
tak, aby sa v celosti nakoniec rozložil na 
oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. 
Aspoň 90 %, v absolútnom alebo 
relatívnom zmysle, referenčného 
materiálu sa premení na CO2, biomasu
a vodu do maximálne 24 mesiacov počas 
skúšky biologickej rozložiteľnosti podľa 
európskych noriem pre biodegradáciu 
polymérov v pôde.
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Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Produkt s označením CE, ktorý 
obsahuje polyméry iné ako polyméry pre 
živiny, je vyňatý z požiadaviek 
stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 za 
podmienky, že polyméry sa používajú len 
ako spojivá viažuce produkt na hnojenie
a nie sú v kontakte s pôdou. 

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Keďže produkt sa má pridávať do 
pôdy a uvoľňovať do životného 
prostredia, tieto kritériá sa vzťahujú na 
všetky materiály použité vo výrobku.

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) opis všetkých zložiek, ktoré tvoria 
viac ako 5 % hmotnosti výrobku,
v zostupnom poradí podľa hmotnosti 
sušiny, vrátane údaja o príslušných 
kategóriách surovín („CMC“) podľa 
prílohy II.

e) opis všetkých zložiek, ktoré tvoria 
viac ako 1 % hmotnosti produktu,
v zostupnom poradí podľa hmotnosti 
sušiny, vrátane údaja o príslušných 
kategóriách komponentných materiálov
(„CMC“) podľa prílohy II a vrátane 
uvedenia obsahu ako percenta v sušine;

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – odsek 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Ak sa produkt na hnojenie
s označením CE môže používať
v ekologickom poľnohospodárstve
v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007, 
musí byť označený na etikete slovným 
spojením „povolené v ekologickom 
poľnohospodárstve v súlade s nariadením 
(ES) č. 834/2007“.

Produkty na hnojenie s označením CE, 
ktoré nie sú vhodné pre ekologické 
poľnohospodárstvo so zreteľom na 
nariadenie (ES) č. 834/2007 a ktoré majú 
obchodný názov pripomínajúci pojmy 
uvedené v článku 23 tohto nariadenia, 
ktoré môžu koncového používateľa 
zavádzať z hľadiska svojho použitia
v ekologickom poľnohospodárstve, sa na 
etikete označujú ako „nepovolené
v ekologickom poľnohospodárstve so 
zreteľom na nariadenie (ES) č. 
834/2007“.

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Žiadny produkt sa nemôže 
odvolávať na iný PFC bez toho, aby 
spĺňal všetky požiadavky tohto 
dodatočného PFC, ani nie sú povolené 
žiadne priame alebo implicitné tvrdenia
o účinkoch prípravku na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Toto doplnenie posilní vyhranenie voči prípravkom na ochranu rastlín a posilní aj hranice 
medzi PFC, čo pomôže zabrániť obchádzaniu akýchkoľvek požiadaviek tohto nariadenia 
alebo nariadenia (ES) č. 1107/2009.
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Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) obsah inhibítora nitrifikácie sa 
vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia 
celkového dusíka (N) prítomného ako 
amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík 
(CH4N2O);

b) obsah inhibítora nitrifikácie sa 
vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia 
celkového dusíka (N) prítomného ako 
amónny dusík (NH4+) alebo amónny 
dusík (NH4+) a močovinový dusík 
(CH4N2O);

Odôvodnenie

Je dôležité ozrejmiť, že obsah dusíka možno splniť buď samotným amóniom, alebo spoločne 
amóniom a močovinou.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – písmeno d – zarážka 12 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– formou (prášok alebo pelety),

Odôvodnenie

Dôležitý ukazovateľ umožňujúci poľnohospodárovi upraviť čas a metódu aplikácie hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – odsek d – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový oxid fosforečný (P2O5), – oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov: Pojem „celkový“ nie je platný
z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. 
Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.
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Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – odsek d – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak je prítomný mäkký mletý 
fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v kyseline mravčej,

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
len v minerálnych kyselinách,

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov, ako sa uvádza v nariadení 
2003/2003.Nie je bezprostredne dostupný, je k dispozícii len v pôdnych podmienkach s veľmi 
nízkym pH a vysokými dažďovými zrážkami.

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Celkový deklarovaný obsah dusíka 
je daný celkovým množstvom 
amoniakálneho N, dusičnanového N, 
močovinového N, N z metylénmočoviny, N
z dvojmočoviny izobutylidénu, N
z dvojmočoviny krotonylidénu a N
z kyánamidu.

Odôvodnenie

Európska komisia navrhuje, aby celkový deklarovaný obsah živín štandardne zahŕňal všetky 
formy živín, dokonca aj tie, ktoré nebudú dostupné pre rastliny. Deklarované a označené by 
mali byť iba živiny dostupné pre rastliny, pretože iné formy dusíka a fosforu nemajú žiadny 
preukázateľný prínos pre výživu rastlín. V opačnom prípade by poľnohospodári nezabezpečili 
pre svoje plodiny také množstvo živín, aké mali použiť v súlade s návrhom, a boli by tak 
zavádzaní vyhlásením o celkovom obsahu živín.

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – odsek 1 – pododsek d – bod 2



AD\1126399SK.docx 79/98 PE599.577v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový oxid fosforečný (P2O5), – oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov: Pojem „celkový“ nie je platný
z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. 
Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – odsek 1 – pododsek d – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak je prítomný mäkký mletý
fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v kyseline mravčej,

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
len v minerálnych kyselinách,

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov, ako sa uvádza v nariadení 
2003/2003.Nie je bezprostredne dostupný, je k dispozícii len v pôdnych podmienkach s veľmi 
nízkym pH a vysokými dažďovými zrážkami.

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pre produkty s označením CE, ak 
sa polyméry používajú výlučne ako 
spojivo, sa musí uviesť toto označenie: 
„Produkt na hnojenie nie je určený na 
kontakt s pôdou.“
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Pozmeňujúci návrh 177

Návrh smernice
PRÍLOHA III – časť 2 – PFC 1(Ca) (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PFC 1(Ca): Nízkouhlíkové hnojivo

1. Uvádzajú sa tieto informácie o makroživinách:

a. deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických 
značiek v poradí N-P-K; 

b. deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou 
ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na; 

c. číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusík (N), fosfor (P) 
alebo draslík (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah 
horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);

d. obsah týchto deklarovaných živín v tomto poradí a ako hmotnostná koncentrácia 
hnojiva; 

celkový dusík (N) 

– minimálne množstvo organického dusíka (N), za ktorým nasleduje opis pôvodu 
použitej organickej látky,

– dusík (N) vo forme dusičnanového dusíka, 

– dusík (N) vo forme amoniakálneho dusíka,

– dusík (N) vo forme močovinového dusíka,

Celkový oxid fosforečný (P2O) – oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5), 5);

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom,

– ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline 
mravčej, 

celkový oxid draselný (K2O), 

– oxid draselný rozpustný vo vode (K2O), 

oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný 
(Na2O) vyjadrený 

– len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,

– celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí 
najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín, 
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– v ostatných prípadoch ako celkový obsah.

e. ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku 
uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia 
uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.

2. Tieto ďalšie informácie sa musia uvádzať ako hmotnostná koncentrácia produktu 
na hnojenie s označením CE:

– obsah organického uhlíka (C), a

– obsah sušiny. 

3. Ak je jedna alebo viacero mikroživín bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), 
mangán (Mn) molybdén (Mo) a zinok (Zn) prítomná v minimálnom množstve uvedenom 
ako hmotnostná koncentrácia v ďalej uvedenej tabuľke, 

– a ak sú tieto mikroživiny do produktu na hnojenie s označením CE pridané zámerne, 
musia sa deklarovať, 

– v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu: 

Mikroživina Hmotnostná koncentrácia

bór (B) 0,01

kobalt (Co) 0,002

meď (Cu) 0,002

mangán (Mn) 0,01

molybdén (Mo) 0,001

zinok (Zn) 0,002

Mikroživiny sa deklarujú po informáciách o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie: 

a. názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín uvedené v tomto poradí: bór (B), 
kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za 
ktorými nasledujú názvy ich protiiónov;

b. celkový obsah mikroživiny vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia hnojiva

– len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,

– celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí 
najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín, a

– v ostatných prípadoch ako celkový obsah; 

c. ak je deklarovaná mikroživina (resp. mikroživiny) uvedená do formy chelátu 
chelátovacím činidlom (resp. činidlami), za názvom a chemickým identifikátorom 
mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz:

– „vo forme chelátu s...“ a názov chelátovacieho činidla alebo jeho skratka a množstvo 
mikroživiny vo forme chelátu ako hmotnostná koncentrácia produktu na hnojenie
s označením CE;

d. Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje mikroživinu (resp. mikroživiny) 
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uvedenú do formy komplexu komplexotvorným činidlom (resp. činidlami): 

– za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný 
výraz: „vo forme komplexu s...“ a množstvo mikroživiny vo forme komplexu ako 
hmotnostná koncentrácia produktu na hnojenie s označením CE a

– názov komplexotvorného činidla alebo jeho skratka;

e. toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť odporúčané 
dávkovanie.“ 

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah dusíka (N), vypúšťa sa

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy,
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah oxidu fosforečného 
(P2O5),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy,
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
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Príloha III – časť 2 – PFC 3 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah oxidu draselného 
(K2O),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy,
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dávkovanie, čas aplikácie (fáza 
vývoja rastliny) a frekvencia aplikácie,

e) dávkovanie, čas aplikácie (fáza 
vývoja rastliny) umiestnenie a frekvencia 
aplikácie (v súlade s empirickými 
dôkazmi, ktoré odôvodňujú údaj/údaje
o biostimulátore);

Odôvodnenie

Tento jazyk by zabránil spoločnostiam upravovať parametre produktov na štítkoch na 
propagovanie ne-biostimulujúcich účinkov pri používaní.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) informácia o tom, že produkt nie je 
prípravok na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Rastlinný biostimulátor musí byť jasne označený ako prípravok na ochranu rastlín.
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Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

PFC 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO

Prípustná odchýlka od deklarovaného 
obsahu živín a ostatných deklarovaných 
parametrov

Organický uhlík (C) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení  

Obsah sušiny ± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid 
horečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový 
alebo oxid sodný

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín 
do maximálne 1,5 percentuálneho bodu
v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo: – 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Pozmeňujúci návrh

PFC 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO
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Prípustná odchýlka od deklarovaného 
obsahu živín a ostatných deklarovaných 
parametrov

Organický uhlík (C) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení  

Obsah sušiny ± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid 
horečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový 
alebo oxid sodný

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín 
do maximálne 1,5 percentuálneho bodu
v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo: – 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1 – riadok 3 – stĺpec 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných 
foriem živín do maximálne 2 
percentuálnych bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných 
foriem živín do maximálne 2 
percentuálnych bodov v absolútnom 
vyjadrení

Tolerancie P2O5 sa týkajú oxidu 
fosforečného (P2O5) rozpustného
v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

Odôvodnenie

Oxid fosforečný rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organický uhlík: ± 20% relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení 

Organický uhlík: ± 15% relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení 

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organický dusík: ± 50% relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík: ± 15 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 1,0 percentuálneho bodu
v absolútnom vyjadrení

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
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poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

PFC 1(C)(I): Anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

Prípustná odchýlka pre deklarované formy makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu prítomných 
foriem živín do 
maximálne 2 
percentuálnych bodov
v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu 
týchto živín do maximálne 1,5
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu
v absolútnom 
vyjadrení

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh

PFC 1(C)(I): Anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

Prípustná odchýlka pre deklarované formy makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu prítomných 
foriem živín do 
maximálne 
2 percentuálnych bodov
v absolútnom vyjadrení 
pre každú živinu 
samostatne a pre celkové 
množstvo živín

-50% a + 100 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do maximálne 2
a +4 percentuálnych bodov
v absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu
v absolútnom 
vyjadrení

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty
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Odôvodnenie

Tolerancie sa musia upraviť, aby sa zabránilo problémom na trhu. V prípade primárnych 
živín by sa malo ozrejmiť, že platí kumulatívny limit (nie 2 % pre každú). Podľa návrhu by pri 
výrobe NPK bola možná odchýlka ± 6 % celkového obsahu živín; je to priveľa. Pre 
sekundárne živiny sú potrebné vyššie tolerancie, lebo sa často dopĺňajú ako plnivá. Hodnoty 
tolerancie by sa mali uplatňovať aj na N vzorce a na rozpustnosť. Navrhovaná odchýlka pre 
granulometriu je príliš prísna. Relatívna odchýlka ± 5 % deklarovanej hodnoty pre množstvo 
je príliš vysoká.

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – tabuľka 1 – riadok 3 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných 
foriem živín do maximálne 2 
percentuálnych bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných 
foriem živín do maximálne 2 
percentuálnych bodov v absolútnom 
vyjadrení

Tolerancie P2O5 sa týkajú oxidu 
fosforečného (P2O5) rozpustného
v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

Odôvodnenie

Oxid fosforečný rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka 
od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka 
od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Odôvodnenie

Je potrebná väčšia flexibilita z dôvodu výrobných procesov.
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Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3 – tabuľka 1 – riadok 2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

± 0,7 v čase výroby ± 0,7 v čase výroby

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3 – tabuľka 1 – riadok 8 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-25% relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

-15% relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4 – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

PFC 4: Pestovateľský substrát

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality 

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter
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Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby

± 1,0 kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

-25% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov
s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

-25% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

-25% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Vo vode rozpustný oxid fosforečný (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Vo vode rozpustný oxid draselný (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

PFC 4: Pestovateľský substrát

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality 

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby

± 0,9 kedykoľvek v priebehu 
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distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

– 15% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov
s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

± 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

-5% relatívna odchýlka v čase výroby

– 15% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Vo vode rozpustný oxid fosforečný (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Vo vode rozpustný oxid draselný (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60% relatívna odchýlka kedykoľvek
v priebehu distribučného reťazca

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 1 – bod 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) nespracovaných alebo mechanicky 
spracovaných rastlín, častí rastlín alebo 
výťažkov z rastlín uvedených v CMC 2;
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Odôvodnenie

Modul A by mal akceptovať aj použitie produktov CMC2, ktoré sú zložkami rastového 
substrátu. Growing Media Europe sa domnieva, že je veľmi nesúrodé povoliť digestáty 
kategórie CMC4 a vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu CMC6 a zároveň vylúčiť 
materiály, ako je drevovlákno, zo samocertifikácie. Umiestňovanie na trh materiálov 
pestovateľských substrátov sa vo väčšine členských štátov vykonáva samocertifikáciou. 
Súvisiace dodatočné procesy schvaľovania veľmi zaťažia priemysel, ktorý tvoria 
predovšetkým MSP.

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul A – bod 4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.2. Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
desať rokov od uvedenia hnojivého 
výrobku s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie hnojivý 
výrobok s označením CE, v súvislosti
s ktorým bolo vypracované.

4.2. Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
päť rokov od uvedenia produktu na 
hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie produkt 
na hnojenie s označením CE, v súvislosti
s ktorým bolo vypracované.

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania technickej dokumentácie a vyhlásenia o zhode EÚ je pridlhá.
V súlade s daňovými požiadavkami by bolo primerané ju skrátiť na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul B – bod 3.2 – písmeno c – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– skúšobné protokoly a – skúšobné protokoly vrátane štúdií 
venovaných agronomickej efektívnosti a

Odôvodnenie

Agronomická efektívnosť nových produktov by sa mala zaručiť. Produkty podliehajúce 
nariadeniu 2003/2003 už svoju agronomickú efektívnosť preukázali.
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Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul B – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobca uchováva kópiu 
osvedčenia o typovej skúške EÚ, jeho 
príloh a dodatkov spolu s technickou 
dokumentáciou pre potreby vnútroštátnych 
orgánov počas desiatich rokov od uvedenia 
hnojivého výrobku s označením CE na trh.

9. Výrobca uchováva kópiu 
osvedčenia o typovej skúške EÚ, jeho 
príloh a dodatkov spolu s technickou 
dokumentáciou pre potreby vnútroštátnych 
orgánov počas piatich rokov od uvedenia 
produktu na hnojenie s označením CE na 
trh.

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Mala by sa zosúladiť s daňovými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul C – bod 3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2 Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov desať rokov od uvedenia 
hnojivého výrobku s označením CE na trh. 
Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
hnojivého výrobku s označením CE,
v súvislosti s ktorou bolo vypracované.

3.2 Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov päť rokov od uvedenia produktu 
na hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
produktu na hnojenie s označením CE,
v súvislosti s ktorou bolo vypracované.

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Mala by sa zosúladiť s daňovými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy
a náčrty, vrátane písomného opisu
a schémy výrobného procesu, kde je jasne 
identifikovaný každý postup, zásobník
a priestor,

b) písomný opis a schéma výrobného 
procesu,

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobca uchováva technickú 
dokumentáciu pre potreby príslušných 
vnútroštátnych orgánov počas desiatich
rokov od uvedenia hnojivého výrobku
s označením CE na trh.

3. Výrobca uchováva technickú 
dokumentáciu pre potreby príslušných 
vnútroštátnych orgánov počas piatich
rokov od uvedenia produktu na hnojenie
s označením CE na trh.

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Mala by sa zosúladiť s daňovými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul D1 – bod 7 – podbod 7.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.2.1 Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov desať rokov od uvedenia 
hnojivého výrobku s označením CE na trh. 
Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
výrobku, v súvislosti s ktorou bolo 
vypracované.

7.2.1 Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov päť rokov od uvedenia produktu 
na hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
produktu, v súvislosti s ktorou bolo 
vypracované.

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Mala by sa zosúladiť s daňovými požiadavkami.
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Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť II – modul D1 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobca uchováva počas najmenej 
desiatich rokov od uvedenia výrobku na 
trh pre potreby vnútroštátnych orgánov:

8. Výrobca uchováva počas najmenej 
piatich rokov od uvedenia produktu na trh 
pre potreby vnútroštátnych orgánov:

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Mala by sa zosúladiť s daňovými požiadavkami.
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