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18.10.2017 A8-0270/373 

Pozměňovací návrh  373 

Pascal Durand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Příloha III – část 2 – KFV1(B) – odst. 2 a (nový) 

 

 

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) skutečný obsah kadmia (Cd) v 

oxidu fosforečném (P205) musí být jasně 

uveden v mg/kg a 

 b)  slovní spojení „nízký obsah 

kadmia“ či podobný výraz nebo logo v 

tomto smyslu lze použít pouze tehdy, je-li 

obsah kadmia (Cd) stejný nebo nižší než 

20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Pozměňovací návrh  374 

Pascal Durand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Od [datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost] do [xxx1a] mohou členské státy 

přijímat, je-li to odůvodněné a zejména z 

důvodu ochrany veřejného zdraví a 

životního prostředí, vnitrostátní pravidla 

zavádějící nižší limity pro kadmium 

stanovené v části II přílohy I. Členské 

státy o takových opatřeních informují 

Komisi v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze 

dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 

informací v oblasti technických předpisů 

a předpisů pro služby informační 

společnosti. 

 __________________ 

 1a Vložit datum, které bude pro nejnižší 

úroveň nakonec dohodnuto. 

Or. en 

Odůvodnění 

Limity nižší než 60 mg/kg pro kadmium přijalo do svých vnitrostátních právních předpisů již 

devět členských států. Je důležité nejen to, aby tyto členské státy mohly zachovat dané nižší 

limity, dokud se takové limity nebudou uplatňovat na úrovni EU, ale také aby se dalším 

členským státům výslovně povolilo přijímat nižší limity ještě před daty stanovenými v příloze, 

aby se tak podpořilo rychlé zavádění limitů. Tentýž přístup byl zachován nařízením (EU) č. 

259/2012 o používání fosforečnanů v pracích prostředcích (pro fosforečnany v detergentech 
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určených pro automatické myčky nádobí). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Pozměňovací návrh  375 

Pascal Durand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) 1107/2009 

Čl. 3 – bod 34 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

"34. „pomocným rostlinným přípravkem“ 

výrobek stimulující vyživovací procesy 

rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, 

přičemž jediným účelem je zlepšení jedné 

nebo více z těchto charakteristik rostliny: 

„pomocným rostlinným přípravkem“ 

výrobek obsahující jakoukoli přirozeně se 

vyskytující látku či mikroorganismus 

stimulující vyživovací procesy rostliny 

nezávisle na jeho obsahu živin, nebo 

jakoukoli kombinaci takových látek či 

mikroorganismů, přičemž jediným účelem 

je zlepšení jedné nebo více z těchto 

charakteristik rostliny nebo její rhizosféry: 

Or. en 

Odůvodnění 

Pomocné rostlinné přípravky by měly být přirozeně se vyskytující látky. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Pozměňovací návrh  376 

Pascal Durand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – odst. 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Je-li používání hnojivého výrobku 

s označením CE povoleno pro použití v 

ekologickém zemědělství v souladu s 

nařízením (ES) č. 834/2007, tento výrobek 

se na etiketě označí slovy „Povoleno v 

ekologickém zemědělství v souladu s 

nařízením (ES) č. 834/2007“. 

 Hnojivé výrobky s označením CE, které 

nejsou vhodné pro ekologické zemědělství 

podle nařízení (ES)č. 834/2007 a mají 

obchodní název připomínající výrazy 

uvedené v článku 23 nařízení (ES) 

č. 834/2007, jež mohou být pro konečného 

uživatele zavádějící, pokud jde o jejich 

použití v ekologickém zemědělství, musí 

na etiketě uvádět „Není povoleno 

v ekologickém zemědělství v souladu s 

nařízením (ES) č. 834/2007“. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto požadavky na označování jsou nezbytné, jelikož se opakovaně vyskytují případy, kdy byly 

ekologickým zemědělcům uloženy sankce za používání hnojivých výrobků, které nejsou 

povoleny v ekologickém zemědělství, ale v jejichž obchodních názvech se objevují zavádějící 

označení jako „bio“, „eco“ nebo „eko“. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Pozměňovací návrh  377 

Pascal Durand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – část II – KSM 7 – bod – odrážka 2 a tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 jsou uvedeny v tabulce níže: vypouští se 

Azotobacter spp.  

Mykorhizní houby   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. enOdůvodnění 

Dnes se již používá mnoho jiných druhů a jejich konsorcií, o něž mají zemědělci zájem a které 

již byly uznány na vnitrostátní úrovni. 

 

 


