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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ačkoli zpravodaj vítá uváděné cíle revize nařízení o hnojivech, jejímž cílem je podpořit
účinné využívání zdrojů, zvýšit harmonizaci, snížit závislost na dovozu a podnítit výrobu
hnojiv v EU, zdůrazňuje nedostatky týkající se jeho odhadovaného obecnějšího dopadu. 
Pravidla navržená bez solidního vědeckého základu mohou ohrozit evropské výrobce
a obchodní partneři EU je mohou zpochybnit. Návrh by také mohl být v rozporu se zásadou 
zlepšování právní úpravy, která ukládá povinnost navrhovat politiky a právní předpisy EU 
tak, aby dosahovaly svých cílů co nejúčinnějším a nejúčelnějším způsobem.

Kontext mezinárodního obchodu

Evropská unie je téměř zcela závislá na dovozu fosforitu. Návrh revidovaného nařízení 
o hnojivech, jak jej přijala Komise v březnu 2016, bude mít zásadní dopad na mezinárodní 
obchod. Navrhovaná nerealistická limitní hodnota pro kadmium by mohla vést 
k významnému narušení obchodu s mnoha zeměmi, které produkují fosforit a vyvolává vážné 
otázky ohledně souladu s WTO.
Pokud by byl návrh přijat v současné podobě, revidovaná pravidla by vážně omezila vývozní 
toky řady rozvojových zemí. Většina zemí vyvážejících fosforit do EU by nebyla schopna 
splnit limitní hodnoty navrhované Komisí. Navrhované limity by mohly zvýšit napětí 
v oblasti dvoustranného obchodu a vést k řízením WTO při řešení sporů. Kromě toho mohou 
zvýšit nedostatek fosforitu použitelného k výrobě hnojiv s označením CE, což by mělo 
škodlivý dopad na výrobce fosforečných hnojiv z EU, kteří jsou zcela závislí na dováženém 
fosforitu.  
V této souvislosti zpravodaj navrhuje zavést dodatečná opatření povolující dočasné výjimky, 
které by odvětví umožnily přizpůsobit se změně regulačního prostředí. Vědecky odůvodněná 
průměrná limitní hodnota kadmia ve výši 80 mg Cd/kg ve fosforitu by zajistila soulad s WTO, 
čímž by snížila napětí v oblasti obchodu. 

Závěry

Aktualizovaná pravidla nesmí oslabovat úsilí společností v EU prolomit svou závislost na 
dovozu, nalézt různé zdroje dovozu na mezinárodních trzích a vyhnout se tomu, aby závisely 
na několika málo zdrojích dovozu surovin zkreslujících ceny. Kromě toho nesmí oslabit 
soudržnost politik EU vůči zemím v jižním sousedství.
Zpravodaj lituje nedostatečného zapojení Komise v souvislosti s obavami, že navrhovaná 
opatření mohou vážně narušit obchodní modely v oblasti mezinárodního obchodu se 
surovinami.  Domnívá se, že limity pro kadmium předložené bez věrohodného vědeckého 
základu mohou vážně poškodit důvěru obchodních partnerů k EU, oslabit zajišťování surovin, 
odklonit toky mezinárodního obchodu a mít nenapravitelný dopad na průmysl EU.

Konkrétně se třetí země, které monopolizovaly ložiska surovin, mohou snažit využít svého 
privilegovaného postavení a limitů zavedených nařízením pro zesílení napětí v oblasti 
dodávek surovin a zvýšení svého podílu na trhu v oblasti hotových hnojivých výrobků, což 
povede k závislosti EU na dovozu hotových hnojiv, což bude mít dopady rovněž na 
potravinové zabezpečení.  
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Komise by tudíž měla zintenzivnit své úsilí týkající se sledování, podávání zpráv a přijímaní 
opatření, pokud jde o negativní tržní a obchodní důsledky plánovaných opatření, s cílem 
zaručit stabilní a cenově dostupný přístup k surovinám, který zajistí účinnou hospodářskou 
soutěž a konkurenceschopnost odvětví hnojiv EU. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
narušením soutěže, jako je systém dvojích cen, regulované domácí ceny, omezení vývozu, 
vývozní cla a monopolní nebo oligopolní struktury v rámci odvětví surovin třetích zemí. 
Mnohé z omezeného počtu světových ložisek fosforitu navíc nejsou pro výrobce z EU 
dostupné a zpravodaj by si přál, aby Komise využila nástroje, jež má k dispozici, ke zvýšení 
plynulosti dodávek surovin.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60a) Je třeba posoudit a zmírňovat 
případné negativní hospodářské a sociální 
dopady tohoto nařízení na ty země 
evropského sousedství a rozvojové země, 
které jsou vysoce závislé na vývozu 
fosforitu a hnojiv. Komise by měla 
přijmout nezbytná opatření na podporu 
technologií a postupů recyklace
a odstraňování kadmia v průmyslovém 
měřítku, a tím usnadnit soulad 
s podmínkami pro označení CE. Měly by 
být rovněž poskytnuty možnosti 
financování pro zavádění postupu 
odstraňování kadmia, zejména 
prostřednictvím výzkumného programu 
Horizont 2020 a projektů vnějšího 
financování Evropské investiční banky.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60b) Vzhledem k vysoké míře závislosti 
na dovozu fosforitu do Unie Komisu tuto 
látku označila za kritickou surovinu. 
Proto je nutné monitorovat dopad tohoto 
nařízení obecně na přístup k surovinám, 
konkrétně na dostupnost fosforitu 
a obecně i konkrétně na ceny. Po tomto 
hodnocení by Komise v případě zjištění 
negativních dopadů měla přijmout 
veškerá opatření, která považuje za 
vhodná pro nápravu těchto narušení 
obchodu.

Odůvodnění

Fosforit byl zařazen na seznam kritických surovin, neboť má velký hospodářský význam pro 
EU a zároveň je s jeho dodávkami spojeno vysoké riziko. Komise by měla monitorovat dopad 
tohoto nařízení na přístup, dostupnost a ceny fosforitu po jeho vstupu v platnost a měla by 
o tom předložit zprávu. Komise by rovněž měla být schopna přijímat opatření k nápravě 
narušení obchodu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a

Sledování, podávání zpráv a podpora

Do [tří let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost] a následně každých pět let 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu obsahující posouzení 
dopadu tohoto nařízení na: 

– zabezpečení dodávek surovin, 
dostupnost fosforitu, ceny a na 
hospodářské subjekty v EU, zejména na 
malé a střední podniky, a 
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– ekonomiky zemí evropského sousedství 
a rozvojových zemí, které jsou vysoce 
závislé na vývozu fosforitu a hnojiv. Tato 
zpráva bude obsahovat informace o vývoji 
postupů odstraňování kadmia a dovozu 
fosfátů. 

Komise přijme veškerá vhodná opatření 
na podporu subjektů z EU, zejména 
malých a středních podniků, při 
přizpůsobování se požadavkům tohoto 
nařízení, včetně zlepšení přístupu 
k financování výzkumu z prostředků EU.

S cílem zmírnit případný negativní dopad 
a usnadnit splnění podmínek pro označení 
CE, poskytne Komise zemím evropského 
sousedství a rozvojovým zemím 
technickou a finanční pomoc za účelem, 
mimo jiné, podpory technologií a postupů 
recyklace a odstraňování kadmia 
v průmyslovém měřítku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – KFV 7 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mísení nesmí změnit povahu
jednotlivých složkových hnojivých 
výrobků

3. Mísení nesmí změnit funkci
jednotlivých složkových hnojivých 
výrobků
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