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Pozměňovací návrh 344
Kaja Kallas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Edward Czesak
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité usnadnit výrobu organických hnojiv z rašeliny, leonarditu, lignitu a 
humózních látek z nich získaných. Tyto přírodní materiály zvyšují efektivitu využívání živin 
z organických hnojiv, což je pro zemědělce výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí 
bez jakýchkoli škodlivých důsledků. Vyloučení těchto materiálů by mohlo vést k používání 
neúčinných hnojiv, což by zemědělcům způsobovalo škodu.

Pozměňovací návrh 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité usnadnit výrobu organických hnojiv z rašeliny, leonarditu, lignitu a 
humózních látek z nich získaných. Tyto přírodní materiály zvyšují efektivitu využívání živin 
z organických hnojiv, což je pro zemědělce výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí 
bez jakýchkoli škodlivých důsledků. Vyloučení těchto materiálů by mohlo vést k používání 
neúčinných hnojiv, což by zemědělcům způsobovalo škodu.

Pozměňovací návrh 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
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živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství: 

2,5 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 
2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného 
(P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) a

6,5 % hmotn. celkového množství živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství: 

2,5 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 
2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného 
(P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) a

6,5 % hmotn. celkového množství živin.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme návrh zpravodaje výboru AGRI, který má zajistit, aby hnojiva s více živinami 
obsahovala nejméně určité celkové množství živin. Tento pozměňovací návrh zavádí tuto 
koncepci pro tuhá organická hnojiva.

Pozměňovací návrh 353
Edward Czesak

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

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

Or. en

Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Pozměňovací návrh 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 2 % hmotn. celkového dusíku (N), - 2,5 % hmotn. celkového dusíku 
(N), nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo

- 0,5 % (půl procenta) hmotn. 
celkového oxidu fosforečného (P2O5),

Or. en

Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Pozměňovací návrh 357
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.
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Pozměňovací návrh 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 6,5 % hmotn. celkového množství 
živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství: 

2 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo
1 % hmotn. celkového oxidu fosforečného 
(P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) a

5 % hmotn. celkového množství hlavních 
živin.
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Or. en

Pozměňovací návrh 361
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství:

- 2 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo

- 1 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. 
celkového oxidu draselného (K2O) a

- 5 % hmotn. celkového množství hlavních 
živin.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme návrh zpravodaje výboru AGRI, který má zajistit, aby hnojiva s více živinami 
obsahovala nejméně určité celkové množství živin. Tento pozměňovací návrh zavádí tuto 
koncepci pro kapalná organická hnojiva.

Pozměňovací návrh 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- organický uhlík (C) a - organický uhlík (C) a poměr C/N,

Or. en
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Odůvodnění

Označení by mělo uvádět poměr C/N, neboť označuje stupeň mineralizace a dostupnosti 
dusíku pro rostlinu. Bez tohoto poměru by bylo možné uvádět dusík, který není pro rostlinu 
dostupný.

Pozměňovací návrh 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité usnadnit výrobu organominerálních hnojiv z rašeliny, leonarditu, lignitu a 
humózních látek z nich získaných. Tyto přírodní materiály zvyšují efektivitu využívání živin 
z organominerálních hnojiv, což je pro zemědělce výhodné a z hlediska ochrany životního 
prostředí bez jakýchkoli škodlivých důsledků. Vyloučení těchto materiálů by mohlo vést 
k používání neúčinných hnojiv, což by zemědělcům způsobovalo škodu.
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Pozměňovací návrh 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

výhradně biologického původu, včetně 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních 
látek z nich získaných, avšak s výjimkou 
jiného materiálu přeměněného na fosilie 
nebo uloženého v geologických útvarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství:

2,5 % hmotn. celkového dusíku (N), 
z toho nejméně 1 % hmotn. hnojivého 
výrobku s označením CE musí být 
organický dusík (N), nebo 2 % hmotn. 
celkového oxidu fosforečného (P2O5) 
nebo 2 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) a

6,5 % hmotn. celkového množství 
hlavních živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Edward Czesak



AM\1121500CS.docx 13/132 PE602.754v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství:

- 2,5 % hmotn. celkového dusíku (N), 
z toho nejméně 1 % hmotn. hnojivého 
výrobku s označením CE musí být 
organický dusík (N), nebo

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

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

- 6,5 % hmotn. celkového množství 
hlavních živin.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme návrh zpravodaje výboru AGRI, který má zajistit, aby organominerální hnojiva 
s více živinami obsahovala nejméně určité celkové množství živin. Tento pozměňovací návrh 
zavádí tuto koncepci pro tuhá organominerální hnojiva.

Pozměňovací návrh 368
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Pozměňovací návrh 369
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 0,5 % (půl procenta) hmotn. 
celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo

Or. en

Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Pozměňovací návrh 370
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 1 % (jedno procento) hmotn. 
celkového oxidu draselného (K2O).
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Or. en

Odůvodnění

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organo-mineral 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral 
fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to 
CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). 
Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Pozměňovací návrh 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(II) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 6 % hmotn. celkového množství 
živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství:

2 % hmotn. celkového dusíku (N), z toho 
nejméně 0,5 % hmotn. hnojivého výrobku 
s označením CE musí být organický dusík 
(N), nebo 2 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. 
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celkového oxidu draselného (K2O) a

6 % hmotn. celkového množství živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Pokud hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje více než jednu 
živinu, musí obsahovat hlavní 
deklarované živiny v níže uvedeném 
minimálním množství:

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

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

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

- 6 % hmotn. celkového množství živin.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme návrh zpravodaje výboru AGRI, který má zajistit, aby kapalná organominerální 
hnojiva s více živinami obsahovala nejméně určité celkové množství živin. Hodnoty živin je 
však třeba zvýšit na úrovně zajišťující dostatečný obsah živin, jako jsou úrovně, které 
navrhuje Evropská komise. Jinak je hnojivo pro zemědělce zavádějící, neexistuje 
rovnocennost s minerálními hnojivy a takové hnojivo s nízkým obsahem živin přispívá 
k emisím CO2 v důsledku přepravy materiálu, který obsahuje jen malé množství živin.

Pozměňovací návrh 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Anorganické hnojivo je hnojivo jiné než 
organické nebo organominerální hnojivo.

Minerální hnojivo je hnojivo obsahující 
živiny v minerální formě nebo zpracované 
do minerální formy, které jsou 
živočišného nebo rostlinného původu. 
Močovina a její kondenzační a asociační 
produkty se považují za hnojiva obsahující 
živiny v minerální formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Anorganické hnojivo je hnojivo jiné než 
organické nebo organominerální hnojivo.

Minerální hnojivo je hnojivo obsahující 
živiny v minerální formě nebo zpracované 
do minerální formy, které jsou 
živočišného nebo rostlinného původu. 
Močovina a její kondenzační a asociační 
produkty se považují za hnojiva obsahující
živiny v minerální formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 
40 % celkového P, nebo

– rozpustnost v neutrálním citronanu 
amonném: minimální úroveň 75 % 
celkového P, nebo

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

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE nesmí 
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obsahovat více než 1 % hmotn. 
organického uhlíku (Corg). Tím je 
zpravidla vyloučen uhlík obsažený 
v obalech, agronomických přísadách a 
technických činidlech.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Anorganické hnojivo 
s makroživinami je hnojivo, jehož účelem 
je poskytovat rostlinám jednu nebo více 
z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), 
draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca), síru 
(S) nebo sodík (Na).

1. Minerální hnojivo s makroživinami 
je hnojivo, jehož účelem je poskytovat 
rostlinám jednu nebo více z těchto 
makroživin:

a) hlavní: dusík (N), fosfor (P) a draslík 
(K)

b) druhotné: hořčík (Mg), vápník (Ca), 
síru (S) nebo sodík (Na).

Deklarovatelný obsah dusíku je dán 
součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, močovinoformaldehydového 
dusíku, isobutylidendimočovinového 
dusíku a krotonylidendimočovinového 
dusíku. Deklarovatelný obsah hlavních a 
druhotných makroživin je dán formou 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 a Na2O. Nové 
formy lze doplnit na základě vědeckého 
šetření.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování správných informací zemědělcům je zásadním nástrojem podpory správné 
zemědělské praxe. Umožňuje poznat, jaké dávky živin je nutno používat, a vyrábět je 
v patřičném množství i kvalitě. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytovat zemědělcům informace
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o tom, jaký druh živin potřebných pro jejich zemědělskou plodinu se v konkrétním hnojivu 
nachází nebo naopak nenachází. Z důvodu jednotnosti by měl být obsah fosfátů uváděn ve 
formě P2O5, zatímco obsah draslíku ve formě K2O a obsah ostatních živin v analogických 
formách.

Pozměňovací návrh 380
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Anorganické hnojivo 
s makroživinami je hnojivo, jehož účelem 
je poskytovat rostlinám jednu nebo více 
z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), 
draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca), síru 
(S) nebo sodík (Na).

1. Anorganické hnojivo 
s makroživinami je hnojivo, jehož účelem 
je poskytovat rostlinám jednu nebo více 
z těchto makroživin:

a) hlavní: dusík (N), fosfor (P) a draslík 
(K)

b) druhotné: hořčík (Mg), vápník (Ca), 
síru (S) nebo sodík (Na).

Deklarovatelný obsah dusíku je dán 
součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, močovinoformaldehydového 
dusíku, isobutylidendimočovinového 
dusíku a krotonylidendimočovinového 
dusíku. Deklarovatelný obsah hlavních a 
druhotných makroživin je dán formou 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 a Na2O. Nové 
formy lze doplnit na základě vědeckého 
šetření.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování správných informací zemědělcům je zásadním nástrojem podpory správné 
zemědělské praxe. Umožňuje poznat, jaké dávky živin je nutno používat, a vyrábět je 
v patřičném množství i kvalitě. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytovat zemědělcům informace 
o tom, jaký druh živin potřebných pro jejich zemědělskou plodinu se v konkrétním hnojivu 
nachází nebo naopak nenachází. Z důvodu jednotnosti by měl být obsah fosfátů uváděn ve 
formě P2O5, zatímco obsah draslíku ve formě K2O a obsah ostatních živin v analogických 
formách.
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Pozměňovací návrh 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Anorganické hnojivo 
s makroživinami je hnojivo, jehož účelem 
je poskytovat rostlinám jednu nebo více 
z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), 
draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca), síru 
(S) nebo sodík (Na).

1. Anorganické hnojivo 
s makroživinami je hnojivo, jehož účelem 
je poskytovat rostlinám jednu nebo více 
z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), 
draslík (K),

druhotné: hořčík (Mg), vápník (Ca), síru 
(S) nebo sodík (Na).

Deklarovatelný obsah dusíku je dán 
součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, močovinoformaldehydového 
dusíku, isobutylidendimočovinového 
dusíku a krotonylidendimočovinového 
dusíku. Deklarovatelný obsah hlavních a 
druhotných makroživin je dán formou 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 a Na2O. Nové 
formy lze doplnit na základě vědeckého 
šetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednosložkové tuhé minerální 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah nejvýše jedné hlavní 
živiny (dusík (N), fosfor (P) a draslík (K)).

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednosložkové tuhé minerální 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah jedné hlavní živiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Pozměňovací návrh 385
Edward Czesak
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Pozměňovací návrh 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 6 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 6 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

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

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Edward Czesak
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 6 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

- 6 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Pozměňovací návrh 388
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- množství mezi 1 % a 10 % hmotn. 
celkového oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- od 1 % do 10 % hmotn. celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- od 1 % do 10 % hmotn. celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g, Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Pozměňovací návrh 391
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité vyhnout se horní mezi, neboť ta by vylučovala použití jednosložkové zemědělské 
soli (50% Na2O) a jiných přípravků s vysokým obsahem sodíku, a to i u cukrové řepy a mrkve.

Pozměňovací návrh 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Vícesložkové tuhé minerální
hnojivo s makroživinami musí mít 
deklarovaný obsah více než jedné hlavní 
živiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
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P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Pozměňovací návrh 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.
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Pozměňovací návrh 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pozměňovací návrh 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
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groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pozměňovací návrh 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- od 1 % do 10 % hmotn. celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- od 1 % do 10 % hmotn. celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednosložkové nebo vícesložkové 
tuhé anorganické hnojivo 
s makroživinami, typu dusičnanu 
amonného, s vysokým obsahem dusíku je 
hnojivo na bázi dusičnanu amonného 
(NH4NO3) a obsahuje nejméně 28 % 
hmotn. dusíku (N) v důsledku přítomnosti 
dusičnanu amonného (NH4NO3).

1. Jednosložkové nebo vícesložkové 
tuhé minerální hnojivo s makroživinami, 
typu dusičnanu amonného, s vysokým 
obsahem dusíku je hnojivo na bázi 
dusičnanu amonného (NH4NO3) a 
obsahuje nejméně 28 % hmotn. dusíku (N) 
v důsledku přítomnosti dusičnanu 
amonného (NH4NO3).

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- poté, co prošel pěti tepelnými cykly 
podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

- v rámci testování před uvedením 
na trh poté, co prošel pěti tepelnými cykly 
podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- poté, co prošel pěti tepelnými cykly 
podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

- v rámci testování před uvedením 
na trh poté, co prošel pěti tepelnými cykly 
podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací si klade za cíl vyjasnit časový plán a spojit zkoušku odolnosti vůči 
výbuchu s běžnou praxí, jak je v současnosti uvedeno v nařízení č. 2003/2003.

Pozměňovací návrh 413
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III –
Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.

Pozměňovací návrh 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jednosložkové kapalné minerální 
hnojivo s makroživinou musí mít 
deklarovaný obsah jedné hlavní živiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
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groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III –
Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pozměňovací návrh 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g, Annex III –
Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pozměňovací návrh 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
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Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g. Annex III –
Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pozměňovací návrh 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vícesložkové kapalné anorganické
hnojivo s makroživinami musí mít 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Pozměňovací návrh 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5 % hmotn. celkového dusíku 
(N),

- 3 % hmotn. celkového dusíku (N),

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5 % hmotn. celkového dusíku 
(N),

- 3 % hmotn. celkového dusíku (N),

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 429
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1,5 % hmotn. celkového dusíku 
(N),

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.
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Pozměňovací návrh 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.

Pozměňovací návrh 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O),

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.

Pozměňovací návrh 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

Or. en
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Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- 4 % hmotn. celkového oxidu 
hořečnatého (MgO),

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.
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Pozměňovací návrh 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.

Pozměňovací návrh 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 447
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.

Pozměňovací návrh 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g. Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pozměňovací návrh 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zvýšení minimálního množství živin v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 by 
nebylo vhodné, neboť vysoká množství živin mohou vést k používání hnojivé závlahy plodin 
minerálními hnojivy. Mělo by být uloženo spíše nižší minimální omezení, aby bylo možné 
přípravky kombinovat podle potřeb rostlin a půdy z hlediska dodávaného hnojiva.

Pozměňovací návrh 454
Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(II) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Anorganické hnojivo se stopovými 
živinami je anorganické hnojivo jiné než 
hnojivo s makroživinami, jehož účelem je 
poskytovat jednu nebo více z těchto živin: 
bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo 
(Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a 
zinek (Zn).

1. Anorganické hnojivo se stopovými 
živinami je anorganické hnojivo jiné než 
hnojivo s makroživinami, jehož účelem je 
poskytovat jednu nebo více z těchto živin: 
bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo 
(Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen 
(Se), křemík (Si) a zinek (Zn).

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Organická pomocná půdní látka se 
musí skládat pouze z materiálu výhradně 
biologického původu, včetně rašeliny, 
leonarditu, lignitu a humózních látek 
z nich získaných, avšak s výjimkou jiných 
materiálů, které jsou přeměněny na fosilie 
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nebo uloženy v geologických útvarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Edward Czesak

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Organická pomocná půdní látka se 
musí skládat pouze z materiálu výhradně 
biologického původu, včetně rašeliny, 
leonarditu, lignitu a humózních látek 
z nich získaných, avšak s výjimkou jiných 
materiálů, které jsou přeměněny na fosilie 
nebo uloženy v geologických útvarech.

Or. en

Odůvodnění

Je také velmi důležité zajistit výrobu pomocných půdních látek z rašeliny, leonarditu a lignitu, 
jakož i pomocných půdních látek na základě humózních látek získaných z uvedených 
materiálů. Tyto přírodní materiály zvyšují efektivitu využívání živin z pomocných půdních 
látek, což je pro zemědělce výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí bez jakýchkoli 
škodlivých důsledků. Vyloučení těchto materiálů by mohlo vést k používání neúčinných 
pomocných půdních látek, což by zemědělcům způsobovalo škodu.

Pozměňovací návrh 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Jiří Maštálka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Anorganická pomocná půdní látka 
je pomocná půdní látka jiná než organická 
pomocná půdní látka.

1. Anorganická pomocná půdní látka 
je pomocná půdní látka jiná než organická 
pomocná půdní látka.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pěstební médium je materiál jiný 
než půda na daném místě, který je určen 
pro pěstování rostlin nebo hub.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pěstební médium je materiál jiný 
než půda, který je určen pro pěstování 
rostlin nebo hub.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomocný rostlinný přípravek je 
hnojivý výrobek s označením CE 
stimulující vyživovací procesy rostliny 
nezávisle na obsahu živin výrobku, 
přičemž jediným účelem je zlepšení jedné 
nebo více z těchto charakteristik rostliny:

1. Pomocný rostlinný přípravek je 
hnojivý výrobek s označením CE 
obsahující jakékoli přirozeně se 
vyskytující látky nebo mikroorganismy 
stimulující vyživovací procesy rostliny 
nezávisle na obsahu živin výrobku nebo 
jakoukoli kombinaci těchto látek a/nebo 
mikroorganismů, přičemž jediným účelem 
je zlepšení jedné nebo více z těchto 
charakteristik rostliny:

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomocný rostlinný přípravek je 
hnojivý výrobek s označením CE 
stimulující vyživovací procesy rostliny 
nezávisle na obsahu živin výrobku, 

1. Pomocný rostlinný přípravek je 
hnojivý výrobek s označením CE 
stimulující vyživovací procesy rostliny 
nezávisle na obsahu živin výrobku, 
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přičemž jediným účelem je zlepšení jedné 
nebo více z těchto charakteristik rostliny:

přičemž jediným účelem je zlepšení jedné 
nebo více z těchto charakteristik rostliny a 
rizosféry nebo fylosféry dané rostliny:

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tolerance vůči abiotickému stresu 
nebo

b) tolerance vůči biotickému nebo 
abiotickému stresu nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tolerance vůči abiotickému stresu 
nebo

b) tolerance vůči abiotickému stresu;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozklad organických složek v půdě,
nebo
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Or. en

Pozměňovací návrh 467
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozklad organických složek v půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) dostupnost živin v půdě a rizosféře.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Kaja Kallas
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Doba použitelnosti mikrobiálního 
pomocného rostlinného přípravku musí 
být při dodržení podmínek skladování 
uvedených na etiketě nejméně 6 měsíců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Kaja Kallas

Návrh nařízení
Příloha II – úvodní část – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složkové materiály nebo vstupní materiály, 
které jsou použity k jejich výrobě, nesmí 
obsahovat žádnou z látek, jejichž 
maximální limitní hodnoty jsou uvedeny 
v příloze I tohoto nařízení, v takovém 
množství, které by ohrozilo soulad 
hnojivého výrobku s označením CE 
s některým z příslušných požadavků
uvedené přílohy.

Složkové materiály nebo vstupní materiály, 
které jsou použity k jejich výrobě, nesmí 
obsahovat žádnou z látek, jejichž 
maximální limitní hodnoty jsou uvedeny 
v příloze I tohoto nařízení, v množstvích, 
která by nebylo možné odstranit během 
postupu výroby hnojivého výrobku 
s označením CE do takové míry, aby byl 
zajištěn soulad výrobku s příslušnými 
požadavky uvedené přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látky a směsi jiné než39

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látky a směsi, včetně 
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technických přísad, jiné než39

__________________ __________________

39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání 
tomu, aby byl způsobilý jako složkový 
materiál na základě jiné KSM stanovící 
odlišné požadavky. Viz například KSM 11 
pro produkty živočišného původu, KSM 9 
a 10 pro polymery a KSM 8 pro 
agronomické přísady.

39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání 
tomu, aby byl způsobilý jako složkový 
materiál na základě jiné KSM stanovící 
odlišné požadavky. Viz například KSM 11 
pro produkty živočišného původu, KSM 9 
a 10 pro polymery a KSM 8 pro 
agronomické přísady.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vedlejší produkty odvětví výroby 
krmiv, které jsou uvedeny v katalogu pro 
krmné suroviny v nařízení (EU) 
č. 68/2013;

Or. de

Pozměňovací návrh 474
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) polymery nebo e) polymery s výjimkou těch, které 
jsou použity v pěstebních médiích, která 
nejsou v kontaktu s půdou, nebo

Or. en

Odůvodnění

Návrh by měl předpokládat výslovnou možnost, že v pěstebních médiích, která nepřicházejí do 
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kontaktu s půdou, budou polymery použity jako pojiva. Tyto polymery nepředstavují riziko pro 
zdraví zvířat, lidí, rostlin nebo životní prostředí.

Pozměňovací návrh 475
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné extrakty, které prošly fyzikálním, 
mechanickým nebo biochemickým 
zpracováním, jež může zahrnovat další 
koncentraci, čištění a/nebo mísení, pokud 
při něm nedochází k záměrné 
úpravě/proměně chemické povahy jejich 
složek v důsledku chemických a/nebo 
mikrobiálních procesů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné extrakty, které prošly 
minimálním zpracováním, jako je 
granulace, sekání, extruze, zmrazení, 
fytosanitární ošetření teplem, síťování, 
vyvažování živin, řezání, mletí, drcení, 
odstředění, lisování, sušení, mrazové 
sušení nebo extrakce vodou.

Or. en
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Odůvodnění

Pěstební média jsou nepostradatelná pro zahradnickou produkci. Běžné materiály pěstebních 
médií procházejí z fytosanitárních důvodů dodatečnými procesy. Tyto procesy by měly být 
začleněny, aby byla zaručena široká dostupnost pěstebních médií za konkurenceschopné ceny.

Pozměňovací návrh 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být obsáhlejší, protože okruh rostlinných extraktů a s nimi 
souvisejících extrakčních postupů, které se používají už mnoho let a/nebo byly patentovány, je 
širší. Návrh by však neměl dovolovat nebezpečné procesy, jako je ozařování.

Pozměňovací návrh 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány 
jinak než řezáním, mletím, odstředěním, 
síťováním, drcením, odstředěním, 
lisováním, sušením, mrazovým sušením, 
pufrováním, extruzí, zmrazením, 
ozářením, dezinfekcí teplem, nebo extrakcí 
vodou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 481
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se za rostliny 
považují i řasy, avšak nikoliv sinice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna transparentnost pro uživatele hnojivého výrobku, neměla by být definice 
rostlin zaměňována za jiné materiály, jako jsou řasy.

Pozměňovací návrh 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Hnojivý výrobek z EU může 
obsahovat kompost, kapalný nebo jiný než 
kapalný mikrobiální nebo jiný než 
mikrobiální extrakt z kompostu, získaný 
aerobním kompostováním, a možné 
přirozeně vyplývající zmnožení přirozeně 
se vyskytujících mikrobiálních složek 
výhradně jednoho nebo více z těchto 
vstupních materiálů:

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. c – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) živé, či neživé organismy nebo 
jejich části nezpracované, či zpracované 
výhradně manuálně, mechanicky nebo 
gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, 
extrakcí vodou s výjimkou

Or. en

Odůvodnění

Kompost není sterilní pěstební médium. Není jen zdrojem živin, ale i očkovací kulturou živých 
organismů, které osídlí médium, do něhož jsou zavedeny (např. degradovanou půdu), a 
nastartují cyklus tvorby živin prostřednictvím živých procesů. Sterilizace kompostu 
zahříváním nebo parou tudíž ničí veškeré přínosné očkovací funkce, které by kompost mohl 
mít. Aby lidé nechápali „kompost“ jako sterilní pěstební médium, je třeba terminologii 
revidovat. V aktuální podobě není jasný záměr návrhu právního přepisu.

Pozměňovací návrh 484
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- kalů z čistíren odpadních vod, 
průmyslových kalů nebo vybagrovaných 
kalů a

- kalů z čistíren odpadních vod, 
průmyslových kalů (kromě nestravitelných 
zbytků potravin, krmiv a plodin 
souvisejících s agropalivy) nebo 
vybagrovaných kalů a

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- v nichž výrobní linky pro 
zpracování vstupních materiálů 
uvedených v odstavci 1 výše byly zřetelně 
odděleny od výrobních linek na 
zpracování vstupních materiálů jiných než 
uvedených v odstavci 1, a

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne pět let ode dne 
použitelnosti toto nařízení] nesmí kompost 
obsahovat více než 2,5 g/kg sušiny 
makroskopických nečistot ve formě plastu 
větších než 2 mm. Nejpozději do [Úřad pro 
publikace vloží datum, kdy uplyne osm let 
ode dne použitelnosti toto nařízení] musí 
být limitní hodnota 2,5 g/kg sušiny 
přehodnocena s cílem zohlednit pokrok 
v tříděném sběru biologického odpadu.

5. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou dva roky ode dne 
použitelnosti toto nařízení] nesmí kompost 
obsahovat více než 2,5 g/kg sušiny 
makroskopických nečistot ve formě plastu 
větších než 2 mm. Nejpozději do [Úřad pro 
publikace vloží datum, kdy uplyne pět let 
ode dne použitelnosti toto nařízení] musí 
být limitní hodnota 2,5 g/kg sušiny 
přehodnocena s cílem zohlednit pokrok 
v tříděném sběru biologického odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod povolovat až 5 g/kg plastu v kompostu na pět let. Hodnota 2,5 g/kg by měla být 
použitelná dva roky po datu použitelnosti a po pěti letech by měla být znovu posouzena.

Pozměňovací návrh 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – bod 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- v nichž výrobní linky pro 
zpracování vstupních materiálů 
uvedených v odstavci 1 výše byly zřetelně 
odděleny od výrobních linek na 
zpracování vstupních materiálů jiných než 
uvedených v odstavci 1, a

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- v nichž výrobní linky pro 
zpracování vstupních materiálů 
uvedených v odstavci 1 výše byly zřetelně 
odděleny od výrobních linek na 
zpracování vstupních materiálů jiných než 
uvedených v odstavci 1, a

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- neprošly jiným procesem 
zpracování než sušením či mrazovým 
sušením a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 7 – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– neprošly jiným procesem 
zpracování než sušením či mrazovým 
sušením a

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 491
Pascal Durand

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- jsou uvedeny v tabulce níže: vypouští se

Azotobacter spp.

mykorhizní houby

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Odůvodnění

Již se používá mnoho jiných druhů a jejich mikrobiálních kultur, které jsou pro zemědělce 
zajímavé a jsou uznávány na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 1. Hnojivý výrobek s označením CE 
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může obsahovat látku nebo směs určenou 
ke zlepšení způsobů, jimiž hnojivý výrobek 
uvolňuje živiny, pouze pokud bylo 
v souladu s postupem posuzování shody 
vztahujícím se na danou agronomickou 
přísadu prokázáno, že daná látka nebo 
směs splňuje požadavky tohoto nařízení na 
výrobek v KFV 5 přílohy I.

může obsahovat látku nebo směs (včetně 
technologických přísad, jako jsou 
například: protispékavá činidla, 
odpěňovací činidla, protiprašné 
prostředky, barviva a reologická činidla), 
jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, 
pouze pokud bylo v souladu s postupem 
posuzování shody vztahujícím se na danou 
agronomickou přísadu prokázáno, že daná 
látka nebo směs splňuje požadavky tohoto 
nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látku nebo směs určenou 
ke zlepšení způsobů, jimiž hnojivý výrobek 
uvolňuje živiny, pouze pokud bylo 
v souladu s postupem posuzování shody 
vztahujícím se na danou agronomickou 
přísadu prokázáno, že daná látka nebo 
směs splňuje požadavky tohoto nařízení na 
výrobek v KFV 5 přílohy I.

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látku nebo směs (včetně 
technologických přísad, jako jsou 
například: protispékavá činidla, 
odpěňovací činidla, protiprašné 
prostředky, barviva a reologická činidla), 
jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, 
pouze pokud bylo v souladu s postupem 
posuzování shody vztahujícím se na danou 
agronomickou přísadu prokázáno, že daná 
látka nebo směs splňuje požadavky tohoto 
nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látku nebo směs určenou 
ke zlepšení způsobů, jimiž hnojivý výrobek 
uvolňuje živiny, pouze pokud bylo 
v souladu s postupem posuzování shody 
vztahujícím se na danou agronomickou 
přísadu prokázáno, že daná látka nebo 
směs splňuje požadavky tohoto nařízení na 
výrobek v KFV 5 přílohy I.

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat látku nebo směs (včetně 
technologických přísad, jako jsou 
například: protispékavá činidla, 
odpěňovací činidla, protiprašné 
prostředky, barviva a reologická činidla), 
jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, 
pouze pokud bylo v souladu s postupem 
posuzování shody vztahujícím se na danou 
agronomickou přísadu prokázáno, že daná 
látka nebo směs splňuje požadavky tohoto 
nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

+) nebo
amonium (NH4

+) a močovina (CH4N2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

+) nebo
amonium (NH4

+) a močovina (CH4N2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 9 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Polymery nesmí obsahovat 
formaldehyd.

3. Polymery nesmí obsahovat více než 
600 ppm volného formaldehydu.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zlepšit schopnost půdy propouštět 
vodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 499
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí být 
dodrženo toto kritérium: polymer musí být 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a 
vodu. V rámci zkoušky biologické 
rozložitelnosti popsané níže v písmenech 
a)–c) se musí nejméně 90 % v něm 
obsaženého organického uhlíku přeměnit 
na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí být 
dodrženo toto kritérium: polymer musí být 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a 
vodu. Ve srovnání s příslušnou normou 
v rámci zkoušky biologické rozložitelnosti 
se musí nejméně 90 % v něm obsaženého 
organického uhlíku přeměnit na CO2.
Kritéria biologické rozložitelnosti i vývoj 
příslušné zkušební metody pro 
biologickou rozložitelnost se hodnotí na 
základě nejnovějších vědeckých důkazů a 
stanoví k datu [tři roky po datu 
použitelnosti tohoto nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Průmysl potřebuje čas na vývoj nových technologií povrchové úpravy, aby se přizpůsobil 
novým požadavkům na biologickou rozložitelnost. Proto se navrhuje stanovit normy pro 
biologickou rozložitelnost s příslušnými zkušebními metodami tři roky po použití nového 
nařízení.

Pozměňovací návrh 500
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí být 
dodrženo toto kritérium: polymer musí být 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a 
vodu. V rámci zkoušky biologické 
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rozložitelnosti popsané níže v písmenech 
a)–c) se musí nejméně 90 % v něm 
obsaženého organického uhlíku přeměnit 
na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.

rozložitelnosti popsané níže v písmenech 
a)–c) se musí nejméně 90 % v něm 
obsaženého organického uhlíku přeměnit 
na CO2 nejdéle za dobu 12 měsíců, 
přičemž uvedená zkouška musí být také 
provedena v realistických podmínkách in 
vivo, které zohlední rozdílné rychlosti 
rozkladu za anaerobních podmínek, ve 
vodních prostředích nebo pod vodou, 
v promáčeném prostředí nebo ve zmrzlé 
půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí být 
dodrženo toto kritérium: polymer musí být 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a 
vodu. V rámci zkoušky biologické 
rozložitelnosti popsané níže v písmenech 
a)–c) se musí nejméně 90 % v něm 
obsaženého organického uhlíku přeměnit 
na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.

2. Ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] musí 
povrchově aktivní látky splňovat toto 
kritérium: polymer musí být schopen projít 
fyzikálním a biologickým rozkladem, aby 
se nakonec téměř celý rozložil na oxid 
uhličitý (CO2), biomasu a vodu. V rámci 
zkoušky biologické rozložitelnosti popsané 
níže v písmenech a)–c) se musí nejméně 
90 % v něm obsaženého organického 
uhlíku přeměnit na CO2 nejdéle za dobu 24 
měsíců.

Or. de

Pozměňovací návrh 502
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE může 
obsahovat vedlejší produkty živočišného 
původu ve smyslu nařízení (ES) č. 
1069/2009, které dosáhly konečného bodu 
výrobního řetězce stanoveného v souladu s 
uvedeným nařízením a které jsou uvedeny
a blíže specifikovány v této tabulce:

Hnojivý výrobek s označením CE může 
obsahovat vedlejší produkty živočišného 
původu ve smyslu nařízení (ES) č. 
1069/2009. Podle uvedeného nařízení 
mohou být na trh uvedena bez omezení 
hnojiva, která dosáhla konečného bodu 
výrobního řetězce a která jsou uvedena a 
blíže specifikována v této tabulce:

Or. it

Pozměňovací návrh 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KSM 11a: JINÉ VEDLEJŠÍ 
PRODUKTY PRŮMYSLU

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat jiné vedlejší produkty 
průmyslu pocházející z konkrétních 
průmyslových procesů, jež jsou vyloučeny 
z KSM 1 a jsou uvedeny v tabulce níže, a 
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to za podmínek v ní stanovených:

2. Do [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne pět let ode dne 
zveřejnění tohoto nařízení v Úředním 
věstníku Evropské unie] lze jako složkové 
materiály hnojivých výrobků s označením 
CE používat tyto v současnosti používané 
vedlejší produkty průmyslu: síran 
amonný, kyselina sírová, síran železnatý, 
amoniak, síran hořečnatý, dusičnan 
hořečnatý a protispékavá činidla, jsou-li 
získány jako vedlejší nebo druhotné 
produkty konkrétních průmyslových 
procesů.

Or. en

Odůvodnění

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Pozměňovací návrh 508
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) návod k určenému použití, včetně 
určeného dávkování a určených cílových 
rostlin;

c) pokyny k použití v souladu se 
správnou zemědělskou praxí, právními 
předpisy Unie a vnitrostátními právními 
předpisy v rámci plánu hnojení.

Or. en
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Odůvodnění

Zemědělci jsou profesionální uživatelé minerálních hnojiv. Instrukce k určenému použití 
nebo určeným cílovým rostlinám se mohou výrazně lišit, protože hnojivé výrobky lze 
používat k mnoha účelům. Úroveň informací uvedených na etiketě balení musí odpovídat 
možnostem výrobců i zemědělců. 

Pozměňovací návrh 509
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) návod k určenému použití, včetně 
určeného dávkování a určených cílových 
rostlin;

c) návod k určenému použití, včetně 
určeného dávkování, skladování, 
načasování, určených cílových rostlin 
nebo hub a případně metody aplikace, aby 
se předešlo nežádoucím emisím;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) návod k určenému použití, včetně 
určeného dávkování a určených cílových 
rostlin;

c) stručný návod k určenému použití, 
včetně určeného dávkování a určených 
cílových rostlin;

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci jsou profesionální uživatelé minerálních hnojiv. Instrukce k určenému použití nebo 
určeným cílovým rostlinám se mohou výrazně lišit, protože hnojivé výrobky lze používat 
k mnoha účelům. Úroveň informací uvedených na etiketě balení musí odpovídat možnostem 
výrobců i zemědělců. 
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Pozměňovací návrh 511
Pascal Durand

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) popis všech složek podle hmotnosti 
ve výrobku v sestupném pořadí podle 
hmotnosti sušiny, včetně uvedení 
příslušných kategorií složkových materiálů 
(KSM) podle přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Pozměňovací návrh 512
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) popis všech složek podle hmotnosti 
ve výrobku v sestupném pořadí podle 
hmotnosti sušiny, včetně uvedení 
příslušných kategorií složkových materiálů 
(KSM) podle přílohy II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 513
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) obsah těžkých kovů hnojivého 
výrobku z EU vypočtený jako průměr tří 
posledních analýz provedených podle 
požadavků tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by v zájmu zjednodušení kontrol prováděných orgány dozoru nad trhem a 
zajištění shody ze strany výrobců měla poskytnout příručku, v níž budou uvedeny konkrétní 
požadavky a vizuální vlastnosti etiket hnojiv.

Pozměňovací návrh 515
Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Je-li používání hnojivého výrobku 
s označením CE povoleno v ekologickém 
zemědělství v souladu s nařízením (ES) 
č. 834/2007, bude tento výrobek na etiketě 
označen slovy „Povoleno v ekologickém 
zemědělství v souladu s nařízením (ES) 
č. 834/2007“.

Hnojivé výrobky s označením CE 
nevhodné pro ekologické zemědělství 
podle nařízení (ES)č. 834/2007, které mají 
obchodní název připomínající výrazy 
uvedené v článku 23 nařízení (ES) 
č. 834/2007, které mohou být pro 
konečného uživatele zavádějící, pokud jde 
o jejich použití v ekologickém zemědělství, 
musí na etiketě uvádět „Nepovoleno 
v ekologickém zemědělství podle nařízení 
(ES) č. 834/2007“.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) Obsah inhibitoru nitrifikace musí 
být vyjádřen jako hmotnostní procento 
celkového dusíku (N) přítomného jako 
amonný dusík (NH4

+) nebo amonný dusík 
(NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím 
jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-
K; deklarovaný obsah dusíku je dán 
součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, močovinoformaldehydového 
dusíku, isobutylidendimočovinového 
dusíku, krotonylidendimočovinového 
dusíku a kyanamidového dusíku.

Fosforečná hnojiva musí splňovat níže 
uvedené minimální úrovně rozpustnosti, 
aby je mohly rostliny vstřebávat, a 
v opačném případě je nelze deklarovat 
jako fosforečná:

– rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 
25 % celkového P,

– rozpustnost v neutrálním citronanu 
amonném: minimální úroveň 30 % 
celkového P,

– rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze 
u měkkých fosforitů): minimální úroveň 
35 % celkového P.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnějšího označování výrobků je nutno uvádět všechny dusíkaté formy celkového 
dusíku a hodnotu rozpustnosti fosforu. S ohledem na co nejlepší vstřebávání fosforu 
v rostlinách, které závisí pouze na rozpustné části u kořenů, je třeba stanovit deklarovanou 
úroveň rozpustnosti fosfátu obsaženého v hnoji.

Pozměňovací návrh 518
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

U organických hnojiv nelze vždy získat plné označení přesného kvantifikovatelného obsahu 
živin v důsledku specifické povahy a/nebo přírodního původu hnojivého výrobku –
množství/koncentrace jsou v živých systémech přirozeně variabilní.

Pozměňovací návrh 520
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

● organický uhlík (C) a ● organický uhlík (C) a poměr C/N;

Or. en

Odůvodnění

Poměr by měl být také uveden, neboť označuje stupeň mineralizace a dostupnosti dusíku pro 
rostlinu.

Pozměňovací návrh 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- organický uhlík (C) a - organický uhlík (C) a poměr C/N;

Or. en

Odůvodnění

Označení by mělo uvádět poměr C/N, neboť označuje stupeň mineralizace a dostupnosti 
dusíku pro rostlinu. Bez tohoto poměru by bylo možné uvádět dusík, který není pro rostlinu 
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dostupný.

Pozměňovací návrh 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je příliš neurčité. Není jasné, co jsou „informace o možném vlivu na kvalitu 
ovzduší“, ani co přesně znamenají „vhodná nápravná opatření“. Kromě toho jsou výrobci 
močoviny již znevýhodněni nutností povolenek na emise CO2, které nejsou u močoviny 
schopni započíst (neexistuje zachycování uhlíku u močoviny). A v neposlední řadě neexistují 
obdobná ustanovení pro statková a organická hnojiva.

Pozměňovací návrh 524
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení je příliš neurčité. Není jasné, co jsou „informace o možném vlivu na kvalitu 
ovzduší“, ani co přesně znamenají „vhodná nápravná opatření“. Kromě toho jsou výrobci 
močoviny již znevýhodněni nutností povolenek na emise CO2, které nejsou u močoviny 
schopni započíst (neexistuje zachycování uhlíku u močoviny). A v neposlední řadě neexistují 
obdobná ustanovení pro statková a organická hnojiva.

Pozměňovací návrh 525
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

● celkový oxid fosforečný (P2O5), ● oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v neutrálním citronanu amonném a vodě.

Or. en

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. V citronanu amonném a vodě je rozpustná pro rostliny využitelná 
frakce, což je pro zemědělce lepší informace.

Pozměňovací návrh 526
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
pouze v minerálních kyselinách

Or. en

Odůvodnění

Není dostupný okamžitě, pouze při půdních podmínkách s velmi nízkým pH a při vysokých 
srážkách. V zájmu poskytnutí jasných informací zemědělcům by měly být tyto údaje uvedeny 
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na etiketě.

Pozměňovací návrh 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

● obsah organického uhlíku (C), a ● organický uhlík (C) a poměr C/N;

Or. en

Odůvodnění

Poměr by měl být také uveden, neboť označuje stupeň mineralizace a dostupnosti dusíku pro 
rostlinu.

Pozměňovací návrh 529
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(B) – bod 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. jestliže hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje 5 % hmotn. 
nebo více celkového fosforu (P) 
v ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) 
(„fosforečné hnojivo“)

a) je-li obsah kadmia (Cd) vyšší nebo 
roven 20 mg/kg oxidu fosforečného 
(P205), uvádí se skutečný obsah kadmia 
(Cd) v mg/kg (P205) a

b) tvrzení „nízký obsah kadmia“ či 
podobný výraz nebo logo v tomto smyslu 
lze uvést jen tehdy, pokud je obsah 
kadmia (Cd) nižší než 20 mg/kg oxidu 
fosforečného (P205).

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím 
jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-
K. Deklarovaný obsah dusíku je dán 
součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, močovinoformaldehydového 
dusíku, isobutylidendimočovinového 
dusíku a krotonylidendimočovinového 
dusíku.

Fosforečná hnojiva musí splňovat níže 
uvedené minimální úrovně rozpustnosti, 
aby je mohly rostliny vstřebávat, a 
v opačném případě je nelze deklarovat 
jako fosforečná:

– rozpustnost ve vodě: minimálně 40 % 
celkového P2O5,

– minimálně 75 % celkového P2O5, 
rozpustnost v neutrálním citronanu 
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amonném,

– rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze 
u měkkých fosforitů): minimálně 55 % 
celkového P2O5.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

● celkový oxid fosforečný (P2O5); ● oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v neutrálním citronanu amonném a vodě

Or. en

Odůvodnění

„Celková“ hodnota není z agronomického hlediska platná, zejména při vysokém a neutrálním 
pH a nízkých srážkách. V citronanu amonném a vodě je rozpustná pro rostliny využitelná 
frakce, což je pro zemědělce lepší informace.

Pozměňovací návrh 532
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
pouze v minerální kyselině;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Není dostupný okamžitě, pouze při půdních podmínkách s velmi nízkým pH a při vysokých 
srážkách. V zájmu poskytnutí jasných informací zemědělcům by měly být tyto údaje uvedeny 
na etiketě.

Pozměňovací návrh 534
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 4 – pododrážka 1 a 
(nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- ve formě, jako je prášek nebo 
pelety

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- surovina použitá k výrobě a 
přibližný procentní podíl přísad

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je příliš neurčité. Není jasné, co jsou „informace o možném vlivu na kvalitu 
ovzduší“, ani co přesně znamenají „vhodná nápravná opatření“. Kromě toho jsou výrobci 
močoviny již znevýhodněni nutností povolenek na emise CO2, které nejsou u močoviny 
schopni započíst (neexistuje zachycování uhlíku u močoviny). A v neposlední řadě neexistují 
obdobná ustanovení pro statková a organická hnojiva.

Pozměňovací návrh 537
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je příliš neurčité. Není jasné, co jsou „informace o možném vlivu na kvalitu 
ovzduší“, ani co přesně znamenají „vhodná nápravná opatření“. Kromě toho jsou výrobci 
močoviny již znevýhodněni nutností povolenek na emise CO2, které nejsou u močoviny 
schopni započíst (neexistuje zachycování uhlíku u močoviny). A v neposlední řadě neexistují 
obdobná ustanovení pro statková a organická hnojiva.
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Pozměňovací návrh 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C) – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Pascal Durand

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hnojivé výrobky, které obsahují 
méně než 5 ppm kadmia, resp. arsenu, 
olova, šestimocného chromu a rtuti, jsou 
způsobilé k viditelnému uvedení 
„zeleného štítku“ na obalu a etiketě. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými budou 
přijaty technické normy pro takový štítek.

Or. en

Odůvodnění

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.



AM\1121500CS.docx 91/132 PE602.754v01-00

CS

Pozměňovací návrh 540
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hnojivé výrobky, které obsahují 
méně než 5 ppm kadmia, resp. arsenu, 
olova, šestimocného chromu a rtuti, jsou 
způsobilé k viditelnému uvedení 
„zeleného štítku“ na obalu a etiketě. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými budou 
přijaty technické normy pro takový štítek.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise navrhuje, aby celkový deklarovatelný obsah dusíku standardně zahrnoval 
všechny formy živin, včetně těch, které se k rostlinám nedostanou. Deklarovány a označeny by 
měly být pouze živiny, jež jsou pro rostliny dostupné, protože u jiných forem dusíku a fosforu 
není prokázáno, že k výživě rostlin přispívají. V opačném případě by zemědělci svým 
plodinám nezajistili množství živin, s kterým podle návrhu počítali.
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Pozměňovací návrh 542
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. 2 a. jestliže hnojivý výrobek 
s označením CE obsahuje 5 % hmotn. 
nebo více celkového fosforu (P) 
v ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) 
(„fosforečné hnojivo“)

a) je-li obsah kadmia (Cd) vyšší nebo 
roven 20 mg/kg oxidu fosforečného 
(P205), uvádí se skutečný obsah kadmia 
(Cd) v mg/kg a

b) tvrzení „nízký obsah kadmia“ či 
podobný výraz nebo logo v tomto smyslu 
lze uvést jen tehdy, pokud je obsah 
kadmia (Cd) nižší než 20 mg/kg oxidu 
fosforečného (P205).

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I)(a) – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 10
mm, nebo

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 1
mm, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I)(a) – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 10
mm, nebo

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 1
mm, nebo

Or. en

Odůvodnění

Nesprávná velikost částic prášku. 10 mm není prášek. Většina hnojiv v granulích má menší 
velikost. Prášek vyžaduje daleko menší velikost.

Pozměňovací návrh 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(I)(a) – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 10
mm, nebo

c) prášek, jestliže alespoň 90 % 
výrobku projde sítem o velikosti oka 1
mm, nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 547
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(C)(II) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Deklarované stopové živiny ve 
hnojivém výrobku s označením CE se 
uvedou svým názvem a chemickým 
symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt 
(Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), 
molybden (Mo) a zinek (Zn), 
následovanými názvy jejich protiiontů.

1. Deklarované stopové živiny ve 
hnojivém výrobku s označením CE se 
uvedou svým názvem a chemickým 
symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt 
(Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), 
molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si) a 
zinek (Zn), následovaných názvy jejich 
protiiontů.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- celkový obsah dusíku (N), vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 549
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 3 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- celkový obsah oxidu fosforečného 
(P2O5),

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 550
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- celkový obsah oxidu draselného 
(K2O),

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 551
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 6 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) informace, že výrobek není 
přípravkem na ochranu rostlin

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(A)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přípustná Přípustná 
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odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

Organický uhlík 
(C)

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

Organický uhlík 
(C)

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

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Celkový dusík 
(N)

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

Celkový dusík 
(N)

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

Organický dusík 
(N)

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

Organický dusík 
(N)

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

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

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

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

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

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 

Celkový oxid 
draselný (K2O)

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

1,0 procentního 
bodu

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

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

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

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

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Deklarované 
formy dusíku, 
fosforu a 
draslíku

Binární: 
maximální 
odchylka 
v absolutní 
hodnotě 1,1 N a 
0,5 organického 
N, 1,1 P2O5, 1,1 
K2O a 1,5 pro 
součet obou 
živin.

Terciární: 
maximální 
odchylka 
v absolutní 
hodnotě 1,1 N a 
0,5 organického 
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N, 1,1 P2O5, 1,1 
K2O a 1,9 pro 
součet všech tří 
živin.

± 10 % celkového 
deklarovaného 
obsahu každé 
živiny, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2 procentních
body.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(A)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přípustná 
odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

Přípustná 
odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

Organický uhlík
(C)

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

Organický uhlík 
(C)

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

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Celkový dusík 
(N)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 

Celkový dusík 
(N)

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

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

Organický dusík 
(N)

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

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

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

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

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

Celkový oxid 
draselný (K2O)

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

Celkový oxid 
draselný (K2O)

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

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

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

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

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

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
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hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje úplnou efektivnost výrobků, které by byly prodávány zemědělcům. 
Je však zapotřebí přiměřená pružnost, která zohlední výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(A)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přípustná 
odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

Přípustná 
odchylka pro 
deklarovaný 
obsah živin a jiné 
deklarované 
parametry

Organický uhlík 
(C)

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

Organický uhlík 
(C)

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

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Obsah sušiny ± 5,0 procentního 
bodu v absolutní 
hodnotě

Celkový dusík 
(N)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 

Celkový dusík 
(N)

± 20% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 
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Organický dusík 
(N)

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

Organický dusík 
(N)

± 20% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 
bodu

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

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

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 20% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 
bodu

Celkový oxid 
draselný (K2O)

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

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 20% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
1,0 procentního 
bodu

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

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

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

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

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celková měď 
(Cu)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
hodnotě nejvýše 
2,5 procentního 
bodu

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 

Celkový zinek 
(Zn)

± 50% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty, 
v absolutní 
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hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

hodnotě nejvýše 
2,0 procentního 
bodu

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní 
odchylka od 
deklarované 
hodnoty

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje úplnou efektivnost výrobků, které by byly prodávány zemědělcům. 
Je však zapotřebí přiměřená pružnost, která zohlední výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B) – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu přítomných forem 
živin, v absolutní hodnotě 
nejvýše 2 procentní body 
samostatně pro každou 
živinu a pro součet živin

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

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

Or. en

Odůvodnění

U hlavních živin musí být stanoven kumulativní limit. Podle stávajícího znění je u NPK možná 
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celková 6% odchylka (2 % samostatně na každou živinu, N, P a K). To by bylo pro zemědělce 
velmi zavádějící. Mělo by být vyjasněno, že 2 % je celkový nepřekročitelný limit. Druhotné 
živiny lze používat jako plniva, proto jsou pro výrobní postup nutná vyšší a pružnější pravidla 
odchylek.

Pozměňovací návrh 556
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B) – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 
v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body samostatně 
pro každou živinu a pro 
součet živin

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B) – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 

± 25 % deklarovaného 
obsahu uvedených živin, 

± 25 % 
deklarovaného 
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v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body

v absolutní hodnotě nejvýše 
1,5 procentního bodu

obsahu, v absolutní 
hodnotě nejvýše 
0,9 procentního 
bodu

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Odchylky P2O5 se vztahují 
k oxidu fosforečnému (P2O5) 
rozpustnému v neutrálním 
citronanu amonném a vodě.

Or. en

Odůvodnění

Oxid fosforečný rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou frakcí.

Pozměňovací návrh 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

Celková měď (Cu) ± 15% relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě 
nejvýše 2,5 procentního bodu

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

Celkový zinek (Zn) ± 15% relativní odchylka 
od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě 
nejvýše 2,0 procentního bodu
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bodu

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje úplnou efektivnost výrobků, které by byly prodávány zemědělcům. 
Je však zapotřebí přiměřená pružnost, která zohlední výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I)

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 

± 25 % deklarovaného 
obsahu uvedených živin, 

± 25 % 
deklarovaného 
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v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body

v absolutní hodnotě nejvýše 
1,5 procentního bodu

obsahu, v absolutní 
hodnotě nejvýše 
0,9 procentního 
bodu

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

Množství: ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 
v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentníbody samostatně 
pro každou živinu a pro 
součet živin

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

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

Výše uvedené odchylky platí pouze pro formy dusíku a rozpustnosti.

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

Množství: ± 3% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Or. en

Odůvodnění

U hlavních živin musí být stanoven kumulativní limit. Podle stávajícího znění je u NPK možná 
celková 6% odchylka (2 % samostatně na každou živinu, N, P a K). To by bylo pro zemědělce 
velmi zavádějící. Mělo by být vyjasněno, že 2 % je celkový nepřekročitelný limit. Druhotné 
živiny lze používat jako plniva, proto jsou pro výrobní postup nutná vyšší a pružnější pravidla 
odchylek. Původně navrhovaná odchylka (± 10 %) pro granulometrii je příliš přísná, neboť 
měření velmi závisí na odběru vzorků). ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty je u 
množství příliš vysoká.

Pozměňovací návrh 561
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I)

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 
v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body

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

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

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

Množství: ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 
v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body samostatně 
pro každou živinu a pro 
součet živin

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

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

Výše uvedené odchylky platí pouze pro formy dusíku a rozpustnosti.

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

Množství: ± 3% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Or. en

Odůvodnění

U hlavních živin musí být stanoven kumulativní limit. Podle stávajícího znění je u NPK možná 
celková 6% odchylka (2 % samostatně na každou živinu, N, P a K). To by bylo pro zemědělce 
velmi zavádějící. Mělo by být vyjasněno, že 2 % je celkový nepřekročitelný limit. Druhotné 
živiny lze používat jako plniva, proto jsou pro výrobní postup nutná vyšší a pružnější pravidla 
odchylek. Původně navrhovaná odchylka (± 10 %) pro granulometrii je příliš přísná, neboť 
měření velmi závisí na odběru vzorků). ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty je u 
množství příliš vysoká.

Pozměňovací návrh 562
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I)

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny
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N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

Množství: ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
přítomných forem živin, 
v absolutní hodnotě nejvýše 2 
procentní body samostatně 
pro každou živinu a pro 
součet živin

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

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

Výše uvedené odchylky platí pouze pro formy dusíku a rozpustnosti.

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

Množství: ± 3% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I) – tabulka

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Pozměňovací návrh

Přípustná odchyl5ka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N P2O K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Odchylky P2O5 se vztahují 
k oxidu fosforečnému (P2O5) 
rozpustnému v neutrálním 
citronanu amonném a vodě.

Or. en

Odůvodnění

Oxid fosforečný rozpustný v citronanu amonném a vodě je pro rostliny využitelnou frakcí.

Pozměňovací návrh 564
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Kvůli výrobním postupům je zapotřebí větší pružnost.

Pozměňovací návrh 565
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 2(C)(I) – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství: ± 5% relativní odchylka od 
deklarované hodnoty

Množství: ± 3% relativní odchylka od 
deklarované hodnoty

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 2(C)(I) – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Terciární: maximální odchylka 
v absolutní hodnotě 1,1 N; 1,1 P2O5; 1,1 
K2O a 1,9 pro součet všech tří živin.

Binární: maximální odchylka v absolutní 
hodnotě 1,1N; 1,1 P2O5; 1,1 K2O a 1,5 pro 
součet obou živin.

Jsou zapotřebí odchylky pro deklarované 
formy dusíku, fosforu a draslíku.

± 10 % celkového deklarovaného obsahu 
každé živiny, v absolutní hodnotě nejvýše 
2 procentní body.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být stanoveny odchylky pro výrobky s více než jednou živinou podle toho, zda se 
jedná o výrobky se dvěma nebo třemi živinami. 

Je důležité zajistit, aby zemědělci získávali živiny v množstvích a formách, které potřebují:

- aby mohli upravit hnojení podle potřeb plodin,

- aby chránili životní prostředí před nepřiměřenými dávkami a typy hnojiv.

Pozměňovací návrh 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 3
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Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

- 25% relativní odchylka od deklarované 

hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

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

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

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
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hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 568
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 3

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
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hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

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

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

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

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

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

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

Granulometrie ± 10% relativní odchylka vztahující se na 
deklarovaný procentuální podíl materiálu, 



PE602.754v01-00 114/132 AM\1121500CS.docx

CS

který projde stanoveným sítem

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 3

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

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

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

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

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv ve výrobním řetězci

Organický uhlík (C) ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 
procentního bodu

Celkový dusík (N) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O) ± 20% relativní odchylka, v absolutní 
hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina ± 10% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty

Množství - 5% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty v době výroby 

25% relativní odchylka od deklarované 
hodnoty kdykoliv ve výrobním řetězci

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 4

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby 
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± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby

- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci
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Množstevní (objemové) stanovení 
materiálů o velikosti částic větší než 60 
mm

- 5% relativní odchylka v době výroby

- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby

- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 571
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 4

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby 

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 
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± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby

- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

- 5% relativní odchylka v době výroby
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- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby

- 15% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 60% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 4

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby 

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

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

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

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení 
předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby 

- 25% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv 
v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní 
deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný 
parametr

Elektrická vodivost ± 50% relativní odchylka v době výroby 

± 75% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

pH ± 0,7 v době výroby 

± 1,0 kdykoliv ve výrobním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo 
m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby 

25% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

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

- 5% relativní odchylka v době výroby 

25% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení - 5% relativní odchylka v době výroby 
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předtvarovaných substrátů

25% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

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

± 75% relativní odchylka kdykoliv ve 
výrobním řetězci

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncepční návrh a výrobní výkresy 
a schémata;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncepční návrh a výrobní výkresy 
a schémata;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncepční návrh a výrobní výkresy 
a schémata;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 576
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncepční návrh a výrobní výkresy 
a schémata;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů a schémat a 
použití hnojivého výrobku s označením 
CE,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů a schémat a 
použití hnojivého výrobku s označením 
CE,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 579
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů a schémat a 
použití hnojivého výrobku s označením 
CE,

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ohrožuje důvěrné duševní vlastnictví výrobců hnojiv. Není důvod, proč by 
měly být poskytovány koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata.

Pozměňovací návrh 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A – bod 2.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů a schémat a 
použití hnojivého výrobku s označením 
CE,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání technické dokumentace a písemného prohlášení EU o shodě je 
příliš dlouhá. V souvislosti s daňovými povinnostmi je rozumné zkrátit toto období na pět let.
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Pozměňovací návrh 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nařízení
Příloha II – část II – modul A1 – bod 4 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a 
na odpovědnost výrobce, a to za účelem 
ověření shody s

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každých šest 
měsíců v případě nepřetržitého provozu 
závodu, nebo každý rok v případě 
periodické výroby a na odpovědnost 
výrobce, a to za účelem ověření shody s

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Příloha II – část II – modul A1 – bod 4 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a 
na odpovědnost výrobce, a to za účelem 
ověření shody s

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každých šest 
měsíců v případě nepřetržitého provozu 
závodu, nebo každý rok v případě 
periodické výroby a na odpovědnost 
výrobce, a to za účelem ověření shody s

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Edward Czesak

Návrh nařízení
Příloha II – část II – modul A1 – bod 4 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a 
na odpovědnost výrobce, a to za účelem 

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každých šest 
měsíců v případě nepřetržitého provozu 
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ověření shody s závodu, nebo každý rok v případě 
periodické výroby a na odpovědnost 
výrobce, a to za účelem ověření shody s

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná četnost zkoušek je příliš vysoká a zkoušky nebude možné provádět u závodů, 
které vyrábějí nepřetržitě, či dokonce periodicky, např. jeden měsíc v roce. V obou případech: 
pro periodické a nepřetržité provozy je lepších šest měsíců.

Pozměňovací návrh 585
Eva Maydell

Návrh nařízení
Příloha II – část II – modul A1 – bod 4 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a 
na odpovědnost výrobce, a to za účelem 
ověření shody s

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 
níže je třeba provést na reprezentativním 
vzorku výrobku alespoň každých šest 
měsíců a na odpovědnost výrobce, a to za 
účelem ověření shody s

Or. en

Odůvodnění

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pozměňovací návrh 586
Eva Maydell

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3.5a Výrobce uchovává protokoly o 
zkouškách spolu s technickou 
dokumentací.

Or. en

Odůvodnění

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pozměňovací návrh 587
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A1 – bod 5.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání technické dokumentace a písemného prohlášení EU o shodě je 
příliš dlouhá. V souvislosti s daňovými povinnostmi je rozumné zkrátit toto období na pět let.
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Pozměňovací návrh 588
Eva Maydell

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul A1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Informační a provozní povinnosti 
oznámených subjektů

4a.1 Každý oznámený subjekt bez 
zbytečného prodlení informuje svůj 
oznamující orgán a jiné subjekty 
oznámené podle tohoto nařízení, které 
vykonávají obdobné činnosti posuzování 
shody a zabývají se stejnými hnojivými 
výrobky:

a) o každém případu, kdy výrobce 
nedodržel šestiměsíční lhůtu provádění 
zkoušek požadovaných podle bodu 4;

b) o veškerých výsledcích zkoušek, které 
prokazují shodu s požadavkem odolnosti 
vůči výbuchu uvedeným v odstavci 5 KFV 
1(C)(I)(a)(i–ii)(A) v příloze I.

5a.2 V případě uvedeném v bodě 5a.1 
písm. b) oznámený subjekt požádá 
výrobce:

a) aby přijal nezbytná opatření v souladu 
s čl. 6 odst. 8;

b) aby po dobu jednoho roku prováděl 
potřebné zkoušky každé tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.
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Pozměňovací návrh 589
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání certifikátu ES přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků spolu 
s technickou dokumentací je příliš dlouhá. V souvislosti s daňovými povinnostmi je rozumné 
zkrátit toto období na pět let.

Pozměňovací návrh 590
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání písemného prohlášení EU o shodě je příliš dlouhá. Je rozumné 
zkrátit toto období na pět let.
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Pozměňovací návrh 591
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba uchovávání technické dokumentace je příliš dlouhá. Je rozumné zkrátit toto 
období na pět let.

Pozměňovací návrh 592
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Je rozumné zkrátit toto období na pět let.

Pozměňovací návrh 593
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Příloha IV – část II – modul D1 – bod 8 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná doba je příliš dlouhá. Je rozumné zkrátit toto období na pět let.

Pozměňovací návrh 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Návrh nařízení
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limity kadmia v hnojivech slučitelné s 
limity WTO

U veškerých výrobců hnojivých výrobků, 
kteří jsou schopni (ke spokojenosti 
příslušného orgánu) prokázat, že 
průměrná úroveň kadmia v jejich 
hnojivých výrobcích s označením CE 
umisťovaných na trh není vyšší než 80 
mg/1 kg P2O5, se bude mít za to, že splňují 
(co se týče jejich hnojivých výrobků) 
požadavek čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení, 
pokud jde o veškeré jejich hnojivé výrobky 
s označením ES a limity kadmia v KFV 
1(C)(I)2(a).

V případě výrobců z EU je příslušným 
orgánem náležitý orgán v členském státě, 
v němž jsou usazeni.

V případě výrobců z oblastí mimo EU je 
příslušným orgánem Komise.

Or. en

Odůvodnění

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
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verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration. It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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