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18.10.2017 A8-0270/373 

Pozmeňujúci návrh  373 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

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

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Keď je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v produkte na 

hnojenie s označením CE rovná alebo 

väčšia ako 5 % hmotnosti oxidu 

fosforečného (P2O5) („fosforečné 

hnojivo“): 

 a) skutočný obsah kadmia (Cd) v 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) sa musí 

jasne deklarovať a 

 b)  slovné spojenie „nízky obsah 

kadmia“ alebo podobné slovné spojenie 

alebo logo s týmto oznámením je možné 

použiť len vtedy, ak je obsah kadmia (Cd) 

najviac 20 mg/kg oxidu fosforečného 

(P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Pozmeňujúci návrh  374 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia] do [xxx1a] môžu členské štáty 

prijímať vnútroštátne pravidlá, na 

základe ktorých sa uplatňujú nižšie limity 

pre kadmium, ako sa stanovujú v časti II 

prílohy I, pokiaľ je to oprávnené, a to 

najmä z dôvodov, ako je ochrana 

verejného zdravia alebo životného 

prostredia. Členské štáty oznámia takéto 

opatrenia Komisii v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických predpisov 

a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 

informačnej spoločnosti. 

 __________________ 

 1a Vložiť konečný dátum, ktorý sa 

dohodne pre najnižšiu úroveň. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Deväť členských štátov už prijalo nižšie limity ako 60 mg/kg pre kadmium do svojich 

právnych predpisov. Je dôležité nielen to, aby tieto členské štáty dokázali zachovať tieto nižšie 

limity až dovtedy, kým sa takéto limity použijú aj na úrovni EÚ, ale aj to, aby ďalšie členské 

štáty tiež výslovne prijali nižšie limity ešte pred termínmi stanovenými v prílohe, aby sa 

povzbudilo urýchlené uplatnenie limitov. Rovnaký prístup bol prijatý v nariadení (EÚ) č. 
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259/2012 o fosfátoch v detergentoch (pre fosfáty v detergentoch pre automatické umývačky 

riadu). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Pozmeňujúci návrh  375 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (ES) č. 1107/2009 

Článok 3 – bod 34 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

"34. „rastlinný biostimulátor“ je výrobok 

stimulujúci procesy výživy rastliny 

nezávisle od svojho obsahu živín, ktorého 

jediným účelom je zlepšenie jednej alebo 

viacerých z týchto vlastností rastliny: 

34. „rastlinný biostimulátor“ je produkt 

obsahujúci akúkoľvek prirodzene sa 

vyskytujúcu látku alebo mikroorganizmus 
stimulujúci procesy výživy rastliny 

nezávisle od svojho obsahu živín alebo 

akákoľvek kombinácia takýchto látok 

a/alebo mikroorganizmov, ktorého 

jediným účelom je zlepšenie jednej alebo 

viacerých z týchto vlastností rastliny alebo 

rizosféry rastliny: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rastlinné biostimulátory by mali byť prirodzene sa vyskytujúce látky. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Pozmeňujúci návrh  376 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – odsek 8 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Ak je produkt na hnojenie 

s označením CE povolený na použitie 

v biopoľnohospodárstve podľa nariadenia 

(ES) č. 834/2007, na etikete sa označí ako 

„povolené v biopoľnohospodárstve so 

zreteľom na nariadenie (ES) č. 

834/2007“. 

 Produkty na hnojenie s označením CE, 

ktoré nie sú vhodné pre ekologické 

poľnohospodárstvo z hľadiska nariadenia 

(ES) č. 834/2007 a ktoré majú komerčný 

názov pripomínajúci pojmy uvedené 

v článku 23 nariadenia (ES) č. 834/2007, 

ktoré môžu zavádzať koncového 

používateľa, pokiaľ ide o použitie 

produktu v ekologickom 

poľnohospodárstve, majú na etikete 

uvedené slovné spojenie „nie je povolené 

v ekologickom poľnohospodárstve 

v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007“. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tieto požiadavky na označovanie sú nevyhnutné, keďže sa opakovane vyskytujú prípady, keď 

boli ekologickí poľnohospodári sankcionovaní za používanie hnojivých výrobkov, ktoré nie sú 

povolené v ekologickom poľnohospodárstve, ale ktoré majú vo svojich názvoch zavádzajúce 

označenia ako „bio“, „eko“ alebo „eco“. 



 

AM\1137636SK.docx  PE605.629v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.10.2017 A8-0270/377 

Pozmeňujúci návrh  377 

Pascal Durand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť II – CMC 7 – odsek – zarážka 2 a tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

vypúšťa sa 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Existuje mnoho ďalších druhov a ich skupín, ktoré sa už používajú na národnej úrovni, o 

ktoré majú poľnohospodári záujem. 

 

 


