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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Hnojivé výrobky se používají jako výživa rostlin ke zlepšení jejich pěstování, a to hlavně v 
zemědělství. Lze je rozčlenit do dvou širokých skupin: hnojiva, která rostlinám poskytují 
výživu, a další výrobky, jejichž hlavním účelem je podporovat pěstování rostlin za pomoci 
jiných prostředků. Vzhledem k neustálému narůstání světové populace mají hnojiva zcela 
zásadní přínosy, mezi něž patří především zvyšování úrody. S používáním hnojiv jsou 
nicméně spojeny určité problémy týkající se životního prostředí, veřejného zdraví a 
bezpečnosti potravin. 

Podle odhadů Komise má odvětví  hnojivých výrobků roční obrat v rozmezí 20–25 miliard 
EUR a vytváří přibližně 100 000 pracovních míst; MSP představují 90 % společností. Interní 
studie uveřejněná v roce 2015 poukázala rovněž na skutečnost, že ve většině členských států 
EU tvoří hnojiva přibližně 10 % nákladů zemědělců, i když v některých případech to může 
být více, v jiných méně: 20 % v Irsku a 3,6 % na Maltě.

Stávající právní rámec

Nařízení o hnojivech (nařízení (ES) č. 2003/2003) vymezuje různé druhy hnojiv, která byla 
schválena jako „hnojiva ES“ a smějí být uváděna do volného oběhu na trhu EU. Stávající 
nařízení se sice vztahuje na různé typy hnojiv, současná „hnojiva ES“ jsou však v podstatě 
hnojiva konvenční a minerální, jež se získávají z primárních surovin, přičemž výroba 
některých z nich je spojena s procesy, které jsou náročné na energii a CO2. Nařízení navíc 
nestanoví mezní hodnoty obsahu těžkých kovů a dalších kontaminujících látek, jako jsou 
patogenní a fyzikální nečistoty. 

V březnu 2016 předložila Komise jako součást balíčku k oběhovému hospodářství legislativní 
návrh o hnojivých výrobcích. Tento návrh zahrnuje širší okruh hnojivých výrobků (včetně 
těch, které se vyrábějí z druhotných surovin) a stanoví rovněž mezní hodnoty obsahu těžkých 
kovů a dalších kontaminujících látek v hnojivých výrobcích. 

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka vítá návrh předložený Komisí, protože tento návrh umožní otevřít vnitřní trh 
pro veškerá hnojiva a uvádět do praxe zásady oběhového hospodářství. Navrhovatelka se 
rovněž domnívá, že velmi pozitivním krokem vpřed je i to, že do působnosti legislativy EU 
byly zahrnuty všechny druhy hnojivých výrobků, nejen těch minerálních. Přispěje tak k 
budování úplnějšího vnitřního trhu a napomůže investicím MSP do oběhového hospodářství. 

Velmi důležité je ovšem i to, aby byly stanoveny reálné a dosažitelné cíle, tak aby bylo 
zajištěno dodržování stanovených požadavků a mezních hodnot. Prioritu by měla mít ochrana 
zdraví lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, která by však měla být v rovnováze s 
možnými sociálně-ekonomickými dopady těchto opatření. Důležité je také to, aby bylo 
zajištěno zabezpečení potravin, jakož i to, aby nabídka potravin byla i při trvalém populačním 
růstu nadále schopna uspokojovat poptávku. Nová pravidla by měla mít pevný vědecký 
základ a měla by se opírat o spolehlivá posouzení dopadů, a tedy  nejen na zásadě předběžné 
opatrnosti, která by vedla k neopodstatněným omezením a k nespravedlivému vyloučení 
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některých výrobků z vnitřního trhu. Nejsou-li k dispozici spolehlivé vědecké údaje, z nichž 
vyplývají rizika pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí a zvířat, neměly by být stanovovány 
technicky nesplnitelné požadavky. Tímto způsobem přistupuje navrhovatelka k návrhu a 
zejména pak k otázce kontaminujících látek. 

Mezi těmito látkami je problematické především kadmium (Cd). Kadmium, které se nachází 
ve většině minerálních fosforečných hnojiv, vyvolává značné obavy, protože se může 
kumulovat v půdě, pronikat do potravin a mít případné nepříznivé účinky na zdraví, 
biologickou rozmanitost půdy a kvalitu podzemní vody, aniž by mělo jakýkoli přínos pro 
rostliny. Množství kadmia obsaženého ve fosforečných hnojivech závisí na použitém 
fosforitu, ve kterém je vázané a z něhož se neuvolňuje ani po zpracování. Množství kadmia 
obsaženého v fosforitech se pohybuje v rozmezí od 10 mg Cd/kg fosforu (P2O5) do 200 
mg/kg v závislosti na místě těžby. Návrh Komise stanoví postupné snižování maximálního 
množství příměsi tohoto kovu v rozmezí od 60 mg Cd/kg P2O5 do 40 mg Cd/kg po třech 
letech a do 20 mg Cd/kg po 12 letech. Tyto mezní hodnoty budou nejpřísnější na světě: 
Japonsko, Austrálie, Kalifornie a Nový Zéland mají vyšší mezní hodnoty Cd. V EU nejsou v 
současnosti stanoveny žádné.  

Hnojivé výrobky se v EU vyrábějí pomocí celé řady dlouhodobě užívaných metod, z nichž 
mnohé jsou v naprostém souladu se zásadami oběhového hospodářství. Je proto třeba zajistit, 
aby tyto výrobní metody byly zachovány a aby nebyla zavedena pravidla, která jim budou 
odporovat. 

Navrhovatelka se navíc zasazuje o to, aby byla zajištěna harmonizace pravidel platných pro 
různé kategorie hnojiv, tak aby bylo zajištěno, že zemědělci budou mít k dispozici kvalitní 
výrobky a více možností, ze kterých si budou moci vybrat. 

Některá hnojiva, která jsou vymezena jako výrobky „dvojího užití“, se vyrábějí z týchž 
chemických sloučenin jako výrobky na ochranu zemědělských plodin. Komise se ve svém 
návrhu o těchto výrobcích nezmiňuje a tento nedostatek je třeba napravit, protože musí být 
zajištěno, aby tyto dvě kategorie, které mají odlišné vlastnosti, byly jasně rozlišeny. 

Komise také navrhuje, aby z působnosti nařízení byla vyloučena organická organominerální 
hnojiva a pomocné rostlinné přípravky, jež se vyrábějí z vedlejších produktů živočišného 
původu. S označením CE jsou komerčně využitelné navíc pouze ty vedlejší produkty 
živočišného původu, které dosáhly tzv. konečného bodu, aby nedocházelo k neoprávněnému 
používání těchto produktů ke krmení zvířat. Vedlejší produkty živočišného původu, které 
nedosáhly tohoto konečného bodu, musejí nicméně splňovat velmi přísné požadavky, a také 
tyto vedlejší produkty živočišného původu by mělo být možné komerčně využívat na úrovni 
EU. 

Kromě těchto problematických bodů by mělo být lépe vypracováno několik pojmů a definicí, 
tak aby lépe odrážely technologický pokrok, a to zejména v souvislosti s inovativními 
výrobky, jako jsou pomocné rostlinné přípravky. 

Je třeba rovněž zajistit, aby zemědělcům i spotřebitelům byly poskytovány jasnější informace. 
Toho by mělo být docíleno uváděním živin obsažených v daném minerálním hnojivu a 
zlepšením obecných požadavků na označování, které jsou uvedeny v příloze III. Zemědělcům 
i spotřebitelům by to umožnilo optimální využívání hnojiv a v důsledku toho i omezení 
dopadů těchto výrobků na životní prostředí. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojivých výrobků s označením CE na trh 
a kterým se mění nařízení (ES) č. 
1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojivých výrobků s označením CE na trh 
a kterým se mění nařízení (ES) č. 
1069/2009, (ES) č. 1107/2009 a směrnice 
91/676/EHS

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Odůvodnění

Je zásadně důležité propojit obchodování s hnojivy a jejich používání, jinými slovy toto 
nařízení a směrnici o dusičnanech. Pokud bude obchodování a používání hnojiv zcela 
oddělené, je možné, že toto nařízení nedosáhne svého cíle, neboť v takovém případě by 
členské státy nebo regiony mohly využít pravidla pro používání hnojiv a zabránit praktickému 
využívání některých hnojiv, např. kompostu z organického odpadu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podmínky pro dodávání hnojiv na 
vnitřní trh byly částečně harmonizovány 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/200315, které se téměř 
výhradně týká hnojiv z těžených nebo 

(1) Podmínky pro dodávání hnojiv na 
vnitřní trh byly částečně harmonizovány
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/200315, které se téměř 
výhradně týká hnojiv z těžených nebo 
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chemicky vyráběných anorganických 
materiálů. Pro účely hnojení je také třeba 
využívat recyklované nebo organické 
materiály. Měly by být stanoveny 
harmonizované podmínky pro dodávání 
hnojiv vyráběných z takových 
recyklovaných nebo organických materiálů
na celý vnitřní trh, aby tak vznikla 
významná pobídka pro jejich další využití. 
Rozsah harmonizace by proto měl být 
rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a 
organické materiály.

chemicky vyráběných anorganických 
materiálů. Pro účely hnojení je také třeba 
využívat recyklované nebo organické 
materiály. Měly by být stanoveny 
harmonizované podmínky pro dodávání 
hnojiv vyráběných z takových 
recyklovaných nebo organických materiálů 
na celý vnitřní trh, aby tak vznikla 
významná pobídka pro jejich další využití. 
Podpora zvýšeného využívání 
recyklovaných živin by dále přispěla k 
oběhovému hospodářství a umožnila 
celkové využívání živin efektivněji 
využívající zdroje a zároveň snížila 
závislost Unie na živinách ze třetích zemí.
Rozsah harmonizace by proto měl být 
rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a 
organické materiály.

__________________ __________________

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o 
hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 
1).

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o 
hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 
1).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Toto nařízení by mělo podpořit cíle 
oběhového hospodářství za předpokladu, 
že zároveň zajistí, aby zemědělci měli 
zabezpečeny dodávky vysoce účinných 
hnojiv. Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
hodnotící provádění tohoto nařízení do ... 
[Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let po 
jeho vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kontaminující látky v hnojivých 
výrobcích s označením CE, jako je 
kadmium, mohou potenciálně představovat 
riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní 
prostředí, neboť se hromadí v životním 
prostředí a vstupují do potravinového 
řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích 
by proto měl být omezen. Kromě toho by 
se mělo v hnojivých výrobcích s 
označením CE získávaných z biologického 
odpadu zamezit přítomnosti nečistot, 
zejména polymerů, ale také kovu a skla, 
nebo by jejich výskyt měl být omezen v 
takovém rozsahu, v jakém je to technicky 
proveditelné detekcí takových nečistot v 
odděleně sbíraném biologickém odpadu 
před zpracováním.

(8) Kontaminující látky v hnojivých 
výrobcích s označením CE, jako je 
kadmium, představují riziko pro zdraví lidí 
a zvířat a pro životní prostředí, neboť se 
hromadí v životním prostředí a vstupují do 
potravinového řetězce. Vzhledem k riziku, 
které kadmium představuje pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, již 
několik členských států stanoví 
maximální míru kontaminace kadmiem.
Jejich obsah v takových výrobcích by proto 
měl být omezen. Kromě toho by se mělo v 
hnojivých výrobcích s označením CE 
získávaných z biologického odpadu 
zamezit přítomnosti nečistot, zejména 
polymerů, ale také kovu a skla, nebo by 
jejich výskyt měl být omezen v takovém 
rozsahu, v jakém je to technicky 
proveditelné detekcí takových nečistot v 
odděleně sbíraném biologickém odpadu 
před zpracováním.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členským státům, které již mají 
přísnější vnitrostátní limitní hodnoty pro 
kadmium v hnojivech, by mělo být 
umožněno tyto limitní hodnoty zachovat, 
dokud zbytek Unie nedosáhne stejné 
úrovně požadavků. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(8b) V celé Evropě by měl být zaveden 
požadavek na označování obsahu kadmia 
v hnojivých výrobcích s označením CE, 
aby byl uveden skutečný obsah kadmia 
(Cd) v mg/kg oxidu fosforečného (P205). 
Toto označování by mohlo mít podobu 
jasně viditelné barevné značky na 
výrobku, aby uživatelé okamžitě věděli, 
zda používají výrobek, který obsahuje více 
či méně kadmia. Mělo by být možné zavést 
uvádění zvláštních údajů u hnojivých 
produktů se skutečným obsahem kadmia 
do 20 mg/kg oxidu fosforečného (P205).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Příslušná kategorie složkových 
materiálů by měla být bez zbytečného 
prodlení ještě rozšířena tak, aby 
zahrnovala více vedlejších produktů 
živočišného původu, aby tak byl využit 
technický pokrok v oblasti možného 
využití vedlejších produktů živočišného 
původu. Takto rozšířená kategorie 
složkových materiálů by mohla pomoci 
vytvořit více příležitostí a právní jistotu 
pro producenty a podniky tím, že uvolní 
potenciál k lepšímu využívání živin z 
vedlejších produktů živočišného původu, 
jako je živočišný statkový hnůj. Proto by 
měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
neprodlené doplnění některých vedlejších 
produktů živočišného původu do 
specifických kategorií složkových 
materiálů.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) U vedlejších produktů živočišného 
původu již široce používaných v členských 
státech k výrobě hnojiv, jako je například 
zpracovaný živočišný statkový hnůj, by 
měl být konečný bod stanoven bez 
zbytečného prodlení, a to nejpozději do ... 
[Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) U určitých využitých odpadů ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES20 byla identifikována 
tržní poptávka po jejich využití jako 
hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba 
stanovit určité požadavky na odpad 
používaný jako vstupní materiál při 
procesu využití, na postupy a techniky 
zpracování, jakož i na hnojivé výrobky 
získané v procesu využití, aby se zajistilo, 
že používání takových výrobků nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé 
výrobky s označením CE by takové 
požadavky měly být stanoveny v tomto 
nařízení. Jakmile proto takové výrobky 
dosáhnou souladu se všemi požadavky 
tohoto nařízení, neměly by už být 
považovány za odpad ve smyslu směrnice 
2008/98/ES.

(13) U určitých využitých odpadů, jako 
je struvit, biouhel a výrobky na bázi 
popela, ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla 
identifikována tržní poptávka po jejich 
využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho 
je třeba stanovit určité požadavky na odpad 
používaný jako vstupní materiál při 
procesu využití, na postupy a techniky 
zpracování, jakož i na hnojivé výrobky 
získané v procesu využití, aby se zajistilo, 
že používání takových výrobků nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé 
výrobky s označením CE by takové 
požadavky měly být stanoveny v tomto 
nařízení. Jakmile proto takové výrobky 
dosáhnou souladu se všemi požadavky 
tohoto nařízení, neměly by už být 
považovány za odpad ve smyslu směrnice 
2008/98/ES. Aby byl využit technický 
vývoj a aby byly ještě více motivovány 
inovace při využívání hodnotných 
odpadních toků, měla by být Komisi 
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svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), aby mohla doplnit nebo rozšířit 
příslušné kategorie složkových materiálů 
tak, aby zahrnovaly více využitého 
odpadu, který smí být použit k výrobě 
hnojivých výrobků s označením CE, jako 
je struvit, biouhel a výrobky na bázi 
popela.  Bezprostředně po vstupu tohoto 
nařízení v platnost by mělo být zahájeno 
řádné posouzení a stanovení požadavků 
na zpracování.

__________________ __________________

20 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic (Úř. věst. L 312, 
22.11.2008, s. 3).

20 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic (Úř. věst. L 312, 
22.11.2008, s. 3).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určité látky, směsi a 
mikroorganismy, běžně označované jako 
pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako 
takové živinami, avšak přesto stimulují 
procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným 
účelem takových výrobků zlepšit efektivitu 
využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci 
vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní 
znaky plodiny, jsou svojí povahou 
podobnější hnojivým výrobkům než 
většině kategorií přípravků na ochranu 
rostlin. Takové výrobky by proto mělo být 
možné opatřit označením CE podle tohoto 
nařízení a měly by být vyňaty z působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/200921, nařízení (ES) č.
1107/2009 by proto mělo být 
odpovídajícím způsobem změněno.

(15) Určité látky, mikroorganismy a 
jejich směsi, běžně označované jako 
pomocné rostlinné přípravky, nejsou nutně
živinami, avšak přesto stimulují celkovou 
vitalitu a procesy výživy rostlin. Pokud je 
výlučným účelem takových výrobků 
zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami
a dostupnost živin, zvýšit toleranci vůči 
abiotickému stresu, kvalitativní znaky 
plodiny, rozklad organických složek půdy 
nebo zvýšit dostupnost omezených živin 
v půdě či v rhizosféře nebo výnos, jsou 
svojí povahou podobnější hnojivým 
výrobkům než většině kategorií přípravků 
na ochranu rostlin. Takové výrobky by 
proto mělo být možné opatřit označením 
CE podle tohoto nařízení a měly by být 
vyňaty z působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. 
nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo 
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být odpovídajícím způsobem změněno. 

_________________ _________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by nemělo bránit 
uplatňování stávajících právních předpisů 
Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí, na něž se 
toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by 
se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny 
směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice 
Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) 
č. 1881/200626,směrnice Rady 
2000/29/ES27, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201429.

(17) Toto nařízení by nemělo bránit 
uplatňování stávajících právních předpisů 
Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí, na něž se 
toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by 
se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny 
směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice 
Rady 91/676/EHS22a, směrnice Rady 
2000/60/ES22b, směrnice Rady
89/391/EHS23, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) 
č. 1881/200626, směrnice Rady 
2000/29/ES27, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201429 a nařízení Rady (ES) 
č. 834/200729a.

__________________ __________________

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. 
června 1986 o ochraně životního prostředí 
a zejména půdy při používání kalů z 
čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. 
věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. 
června 1986 o ochraně životního prostředí 
a zejména půdy při používání kalů z 
čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. 
věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).
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22b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (Úř. věst. L 
396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (Úř. věst. L 
396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze 
dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách (Úř. 
věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze 
dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých 
kontaminujících látek v potravinách (Úř. 
věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních proti 
zavlékání organismů škodlivých rostlinám 
nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství (Úř. věst. L 169, 
10.7.2000, s. 1).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních proti 
zavlékání organismů škodlivých rostlinám 
nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství (Úř. věst. L 169, 
10.7.2000, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o 
jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, 
s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o 
jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, 
s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. 
věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. 
věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů (Úř. 
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věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

Odůvodnění

Rozsah působnosti nařízení o hnojivech je výhradně zaručit fungování vnitřního trhu a 
částečně harmonizovat podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se 
kterými lze obchodovat na vnitřním trhu. Směrnice o dusičnanech, směrnice o rámci v oblasti 
vodní politiky (2000/60/ES) a nařízení Rady (ES) o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů (č. 834/2007) by neměly spadat do působnosti uvádění na trh v rámci 
nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Slibného technického pokroku bylo 
dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako 
je recyklace fosforu z kalu z čistíren 
odpadních vod, a při výrobě hnojivých 
výrobků z vedlejších produktů živočišného 
původu, jako je biouhel. Po vědecké 
analýze výrobních postupů a stanovení 
požadavků na zpracování na úrovni Unie 
by výrobky, které obsahují takové 
materiály nebo se z takových materiálů 
skládají, měly mít bez zbytečného prodlení 
přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o vymezení širších nebo dalších 
kategorií hnojivých výrobků s označením 
CE nebo složkových materiálů, které lze 
používat při výrobě takových výrobků. U 
vedlejších produktů živočišného původu by 
kategorie složkových materiálů měly být 
rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl 
v souladu s postupy stanovenými v 
nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven 
konečný bod výrobního řetězce, neboť 
vedlejší produkty živočišného původu, pro 
něž nebyl stanoven konečný bod, jsou v 
každém případě z působnosti tohoto 
nařízení vyňaty.

(55) Slibného technického pokroku bylo 
dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako 
je recyklace fosforu z kalu z čistíren 
odpadních vod, zejména struvitu, a při 
výrobě hnojivých výrobků z vedlejších 
produktů živočišného původu, jako je 
biouhel a zpětné získávání fosforu po 
spalování, zejména produktů na bázi 
popela, s ohledem na to, že takovéto 
výrobky jsou již povoleny v několika 
členských státech podle vnitrostátních 
právních předpisů. Po vědecké analýze 
výrobních postupů a stanovení požadavků 
na zpracování na úrovni Unie by výrobky, 
které obsahují takové materiály nebo se 
z takových materiálů skládají, měly mít bez 
zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. 
Za tímto účelem by Komisi měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 SFEU, pokud jde
o vymezení širších nebo dalších kategorií 
hnojivých výrobků s označením CE nebo 
složkových materiálů, které lze používat 
při výrobě takových výrobků. Zejména by 
měl být bez zbytečného prodlení po vstupu 
tohoto nařízení v platnost přijat akt v 
přenesené pravomoci, kterým budou 
doplněny struvit, biouhel a produkty na 
bázi popela do kategorií složkových 
materiálů. U vedlejších produktů 
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živočišného původu by kategorie 
složkových materiálů měly být rozšířeny 
nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu 
s postupy stanovenými v nařízení (ES) 
č. 1069/2009 stanoven konečný bod 
výrobního řetězce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Kromě toho by mělo být možné 
okamžitě reagovat na nová zjištění týkající 
se podmínek, aby hnojivé výrobky s 
označením CE byly dostatečně účinné, a na 
nová posouzení rizik týkajících se zdraví 
lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo 
životního prostředí. Za tímto účelem by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků 
platných pro různé kategorie hnojivých 
výrobků s označením CE.

(56) Kromě toho by mělo být možné 
okamžitě reagovat na nová zjištění týkající 
se podmínek, aby hnojivé výrobky s 
označením CE byly dostatečně účinné, a na 
nová posouzení rizik týkajících se zdraví 
lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo 
životního prostředí, přičemž se zohlední 
posouzení provedená orgány v členských 
státech nebo ve spolupráci s nimi. Za 
tímto účelem by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o změnu požadavků platných pro různé 
kategorie hnojivých výrobků s označením 
CE.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Měla by být přijata ustanovení, 
která umožní další používání výrobků 
uvedených na trh v rámci vzájemného 
uznávání podle nařízení (ES) Evropského 
parlamentu a Rady č. 764/20081a.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 
2008, kterým se stanoví postupy týkající se 
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uplatňování některých vnitrostátních 
technických pravidel u výrobků 
uvedených v souladu s právními předpisy 
na trh v jiném členském státě a kterým se 
zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. 
věst. L 218, 13.8.2008, s. 21).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) směrnice 91/676/EHS;

Odůvodnění

Nařízení o hnojivech má pouze zaručit fungování vnitřního trhu a částečně harmonizovat 
podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se kterými lze obchodovat 
na vnitřním trhu. Cílem směrnice o dusičnanech je pak ochrana vod před znečištěním ze 
zemědělství určitými omezeními používání živin harmonizovaného na úrovni EU v již 
znečištěných oblastech. Změna tohoto omezení používání ve znečištěných oblastech, které je 
obsaženo ve směrnici o dusičnanech, by měla spadat mimo oblast uvádění na trh v rámci 
nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) směrnice 2000/60/ES;

Odůvodnění

Nařízení o hnojivech má pouze zaručit fungování vnitřního trhu a částečně harmonizovat 
podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se kterými lze obchodovat 
na vnitřním trhu. Rámcová směrnice o vodě a o dobré kvalitě vody v Evropě (2000/60/ES) by 
měla spadat mimo oblast uvádění na trh v rámci nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) nařízení (ES) č. 834/2007.

Odůvodnění

Do oblasti působnosti nařízení o hnojivech je důležité zahrnout ekologické zemědělství a jeho 
zvláštnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „hnojivým výrobkem“ látka, směs, 
mikroorganismus nebo jakýkoli jiný 
materiál, který je použit nebo který je 
určen k použití, buď samostatně nebo 
smíchán s jiným materiálem, na rostlinách 
nebo jejich rhizosféře za účelem poskytnutí 
živiny rostlinám nebo ke zlepšení jejich 
efektivity využívání živin;

(1) „hnojivým výrobkem“ látka, směs, 
mikroorganismus nebo jakýkoli jiný 
materiál, který je použit nebo který je 
určen k použití, buď samostatně nebo 
smíchán s jiným materiálem, na houbách 
nebo na jejich mykosféře nebo na 
rostlinách v kterékoli fázi jejich růstu 
včetně semen a/nebo v jejich rhizosféře za 
účelem poskytnutí živin rostlinám nebo 
houbám nebo ke zlepšení jejich 
fyzikálních, chemických či biologických 
podmínek růstu nebo jejich celkové 
vitality, výnosů a kvality zlepšením jejich 
efektivity využívání živin, včetně zvýšení 
schopnosti rostliny přijímat živiny z 
fylosféry (s výjimkou produktů na 
ochranu rostlin v působnosti nařízení 
(ES) č. 1107/2009).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly 
na trh dodávány hnojivé výrobky s 
označením CE, které jsou v souladu s tímto 
nařízením.

Členské státy nesmí z důvodů složení, 
označení či jiných ustanovení v tomto 
nařízení bránit tomu, aby byly na trh 
dodávány hnojivé výrobky s označením 
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CE, které jsou v souladu s tímto nařízením.
V souvislosti s používáním hnojivých 
výrobků s označením CE mohou členské 
státy zachovat nebo přijmout ustanovení 
za účelem ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí. Tato ustanovení 
ovšem nesmějí vyžadovat změny hnojivých 
výrobků s označením CE, jež jsou 
v souladu s tímto nařízením. Tato 
ustanovení dále nesmějí ovlivňovat 
podmínky pro uvádění těchto výrobků na 
trh.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. 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 další relevantní 
informace, jež jsou uvedeny v příloze III 
části I odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

V zájmu poskytnutí jasných informací zemědělcům a ve snaze zamezit nekorektním žádostem o 
hnojiva, jež mají nepříznivý dopad na životní prostředí, by Evropská komise měla poskytnout 
příručku, v níž budou uvedeny konkrétní požadavky a grafická podoba etiket minerálních 
hnojiv.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci, v tištěné nebo elektronické 

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci, 
v tištěné nebo elektronické podobě, 
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podobě, nezbytné k prokázání shody 
hnojivého výrobku s označením CE s tímto 
nařízením, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná hnojivými 
výrobky s označením CE, které uvedli na 
trh.

nezbytné k prokázání shody hnojivého 
výrobku s označením CE s tímto 
nařízením, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná hnojivými 
výrobky s označením CE, které uvedli na 
trh.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednosložková nebo vícesložková 
tuhá anorganická hnojiva s makroživinami, 
typu dusičnanu amonného, s vysokým 
obsahem dusíku vymezená v kategorii 
funkce výrobku 1 (C) (I) (a) (i–ii) (A) v 
příloze I;

a) jednosložková nebo vícesložková 
tuhá minerální hnojiva s makroživinami, 
typu dusičnanu amonného, s vysokým 
obsahem dusíku vymezená v kategorii 
funkce výrobku 1 (C) (I) (a) (i–ii) (A) v 
příloze I;

(Nahrazení spojení „anorganické hnojivo“ 
spojením „minerální hnojivo“ se týká 
celého textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnout příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
hnojivého výrobku s označením CE; c)

b) poskytnout příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody hnojivého 
výrobku s označením CE;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5



AD\1126962CS.docx 19/64 PE597.640v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci, v tištěné nebo elektronické 
podobě, nezbytné k prokázání shody 
hnojivého výrobku s označením CE. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná hnojivými 
výrobky s označením CE, které dodali na 
trh.

5. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci, 
v tištěné nebo elektronické podobě, 
nezbytné k prokázání shody hnojivého 
výrobku s označením CE. Spolupracují s 
tímto orgánem na jeho žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika 
vyvolaná hnojivými výrobky s označením 
CE, které dodali na trh.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hnojivý výrobek s označením CE, 
který byl předmětem některého způsobu 
využití a splňuje požadavky stanovené v 
tomto nařízení, se považuje za vyhovující 
podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 
směrnice 2008/98/ES, a proto musí být 
považován za výrobek, který přestal být 
odpadem.

(1) Pokud určitý materiál, který byl 
odpadem, byl předmětem některého 
způsobu využití v souladu s tímto 
nařízením a hnojivý výrobek s označením 
CE, který splňuje požadavky stanovené v 
tomto nařízení, obsahuje tento materiál 
nebo se z něho skládá, považuje se tento 
materiál za vyhovující podmínkám 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 
2008/98/ES, a proto musí být považován za 
výrobek, který přestal být odpadem od 
okamžiku, kdy bylo vypracováno EU 
prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za takovýto subjekt může být považován 
subjekt patřící k hospodářskému sdružení 
nebo profesnímu svazu, které zastupují 
podniky, jež se podílejí na navrhování, 

Za takovýto subjekt nemůže být považován 
subjekt patřící k hospodářskému sdružení 
nebo profesnímu svazu, které zastupují 
podniky, jež se podílejí na navrhování, 
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výrobě, dodávání nebo používání 
hnojivých výrobků s označením CE, které 
tento subjekt posuzuje, pokud je 
prokázána jeho nezávislost a neexistence 
jakéhokoli střetu zájmů.

výrobě, dodávání nebo používání 
hnojivých výrobků s označením CE, které 
tento subjekt posuzuje.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Musí být zaručena nestrannost subjektů 
posuzování shody, jejich nejvyššího vedení 
a pracovníků odpovědných za plnění úkolů 
posuzování shody.

Musí být zaručena nestrannost subjektů 
posuzování shody, jejich nejvyššího vedení 
a pracovníků odpovědných za plnění úkolů 
posuzování shody. Zaměstnancům, kteří 
nahlásí případy porušení předpisů uvnitř 
subjektů posuzování shody, bude zajištěna 
náležitá ochrana minimálně před odvetou, 
diskriminací nebo jakýmkoli jiným typem 
nepatřičného zacházení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámené subjekty poskytnou
ostatním subjektům oznámeným podle 
tohoto nařízení, které vykonávají obdobné 
činnosti posuzování shody a zabývají se 
stejnými hnojivými výrobky s označením 
CE, příslušné informace o otázkách 
týkajících se negativních a na vyžádání i 
pozitivních výsledků posuzování shody.

2. Aniž by byla dotčena stávající 
pravidla Unie pro ochranu údajů a 
důvěrnost obchodních informací a 
ochrana testů a studií předkládaných pro 
účely posuzování shody, poskytnou 
oznámené subjekty ostatním subjektům 
oznámeným podle tohoto nařízení, které 
vykonávají obdobné činnosti posuzování 
shody a zabývají se stejnými hnojivými 
výrobky s označením CE, příslušné 
informace o otázkách týkajících se 
negativních a na vyžádání i pozitivních 
výsledků posuzování shody.

Odůvodnění

Bez tohoto doplnění naznačuje čl. 33 odst. 22, že oznámené subjekty mohou sdílet údaje 



AD\1126962CS.docx 21/64 PE597.640v02-00

CS

žadatelů mezi sebou bez omezení, což by narušilo ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 43 za účelem změny 
příloh I až IV, aby se přizpůsobily 
technickému pokroku a aby se usnadnil 
přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud 
jde o hnojivé výrobky s označením CE,

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 43 za účelem změny 
příloh I až IV, aby se přizpůsobily 
technickému pokroku, zejména pokud jde 
o produkci hnojiv z vedlejších produktů 
živočišného původu a produktů 
opětovného využití odpadů nebo produktů, 
které používají výrobci jako vedlejší či 
druhotné produkty jiných průmyslových či 
zemědělských postupů, a také z 
recyklovaných produktů, s přihlédnutím 
k produktům a materiálům již schváleným 
v členských státech, a aby se usnadnil 
přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud 
jde o hnojivé výrobky s označením CE,

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) které by mohly být předmětem 
významného obchodování na vnitřním trhu 
a

a) které mohou být předmětem 
obchodování na vnitřním trhu a 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Bez zbytečné prodlevy po vstupu 
tohoto nařízení v platnost přijme Komise 
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akt v přenesené pravomoci v souladu s 
odstavcem 1 s cílem změnit kategorie 
složkových materiálů uvedené v příloze II, 
zejména doplnit do těchto kategorií 
složkových materiálů vedlejší produkty 
živočišného původu, struvit, biouhel a 
produkty na bázi popela a stanovit 
požadavky pro zařazení výše uvedených 
produktů do těchto kategorií.  Komise 
obzvlášť zohlední technologický pokrok 
v oblasti využití živin.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Do [Úř. věst.: vložte prosím datum: 
šest měsíců po datu vyhlášení tohoto 
nařízení] přijme Komise akt v přenesené 
pravomoci v souladu s odstavcem 1, 
kterým změní přílohu II tak, že vloží 
konečné body výrobního řetězce, které 
budou stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 
druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 
1069/2009, a to s ohledem vedlejší 
produkty živočišného původu na seznamu 
kategorie KSM 11 v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název mikroorganismu; a) název mikroorganismu do úrovně 
mikrobiálního kmene;

Odůvodnění

Různé kmeny téhož druhu mohou mít velmi různé vlastnosti.



AD\1126962CS.docx 23/64 PE597.640v02-00

CS

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) taxonomický vztah k druhům 
mikroorganismů, které splňují požadavky 
na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti 
stanovenou Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin;

d) taxonomický vztah k druhům 
mikroorganismů, které splňují požadavky 
na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti 
stanovenou Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem stanovení požadavků na 
bezpečnostní hodnocení nových 
mikroorganismů pro účely odstavce 2 je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
43. První z těchto aktů v přenesené 
pravomoci bude předložen Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději ... [Úř. 
věst.: vložte prosím datum: jeden rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

Využívání mikroorganismů v hnojivých výrobcích skýtá velké možnosti inovací a rozvoje. 
Proto je důležité zajistit, aby toto nařízení v co nejvyšší míře umožňovalo rozvoj a inovace v 
této oblasti. Důležitým krokem je v tomto ohledu snadnější zahrnutí většího množství 
mikroorganismů do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud jde o část II přílohy I, z výše 
uvedeného svěření pravomoci přijímat 
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akty v přenesené pravomoci v souladu s 
odstavci 1 až 4 jsou vyňaty úpravy v ní 
obsažených limitů pro kontaminující 
látky, pokud nebude nutné stanovit nové 
limity v důsledku doplnění nových 
složkových materiálů v příloze II. Když 
budou stanoveny nové limity pro 
kontaminující látky, měly by se tyto limity 
vztahovat pouze na nové složkové 
materiály, které byly doplněny.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise přezkoumá přílohu I část 
II do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum: 
deset let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost], nebo pokud budou dostupné 
nové relevantní vědecké poznatky týkající 
se toxických a rakovinotvorných účinků 
příslušných kontaminujících látek nebo 
jakéhokoli nového technologického 
pokroku a inovací v oblasti výroby a 
používání hnojivých výrobků.

Odůvodnění

Na požadavky týkající se kontaminujících látek kategorií funkce výrobku se nevztahují 
pravomoci svěřené Evropské komisi a budou přezkoumány prostřednictvím řádného 
legislativního postupu, vzhledem k tomu, že jedním z cílů nového nařízení je řešit otázky v 
oblasti životního prostředí, které vyvstávají v souvislosti s kontaminací půdy, vnitrozemských 
a mořských vod a v konečném důsledku potravin hnojivy ES a které proto představují závažné 
riziko pro lidské zdraví.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) No 1069/2009
Čl. 5 – odst. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) v odstavci 2 se za první 
pododstavec vkládá tento pododstavec:

„U získaných produktů spadajících do 
působnosti článku 32, které jsou široce 
používány v členských státech k výrobě 
hnojiv Komise stanoví tento konečný bod 
do [Úřad pro publikace: vložte prosím 
datum, které nastane šest měsíců po dni 
vyhlášení nařízení o hnojivech]“.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „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:

(3) „34. „pomocným rostlinným 
přípravkem“ výrobek obsahující jakoukoli 
látku či mikroorganismus stimulující 
vyživovací procesy rostliny nezávisle na 
jeho obsahu živin, nebo jakoukoli 
kombinaci takových látek nebo 
mikroorganismů, přičemž jediným účelem 
je zlepšení jedné nebo více z těchto 
charakteristik rostliny nebo její rhizosféry: 

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozklad organických látek v půdě;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvýšení dostupnosti živin 
uzavřených v půdě nebo v rhizosféře.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)
Směrnice 91/676/EES
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a 

Změna směrnice 91/676/EHS

Ve směrnici 91/676/EHS se čl. 2 písm. g) 
nahrazuje tímto:

„ g) „statkovým hnojivem“: odpadní 
produkty vylučované dobytkem či směs 
podestýlky a odpadních produktů 
vylučovaných dobytkem, a to i ve 
zpracované podobě, pokud tyto výrobky 
nebyly zpracovány v souladu s nařízením 
(ES) č. 1069/2009 a nedosáhly míry 
nahrazení dusičnatých hnojiv alespoň 90 
%.“

Odůvodnění

Je třeba poskytnout vazbu mezi tímto nařízením a směrnicí o dusičnanech.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 46 b (nový)
Nařízení (ES) No 1907/2006
Příloha V – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46b

Změna nařízení (ES) č. 1907/2006

V příloze V se bod 12 nahrazuje tímto:

„12. Kompost, bioplyn a digestát“

Odůvodnění

Pro podporu inovací a rozvoje v oběhovém hospodářství má zásadní význam regulační 
jistota. Následující navrhovaná změna konsoliduje široce uplatňovanou praxi nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH), podle nějž digestáty nejsou předmětem registrace.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které nižší mezní 
hodnotu pro kadmium (Cd) v 
organominerálních a anorganických 
hnojivech stanovenou v KFV 1(B) odst. 3 
písm. a) a v KFV 1(C) I odst. 2 písm. a) 
části II přílohy I již zavedly, mohou tuto 
přísnější hodnotu zachovat, dokud je 
mezní hodnota stanovená podle tohoto 
nařízení stejná nebo nižší. Členské státy 
o takovýchto existujících vnitrostátních 
opatřeních informují Komisi do ... [Úř. 
věst.: vložte prosím datum: šest měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 tohoto 
článku a článků 42 a 45 je použitelné od 
... [Úř. věst.: vložte prosím datum: datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 5 – bod A – bod I a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ia. Inhibitor denitrifikace

Odůvodnění

Do kategorie „agronomických přísad“ je nutné doplnit inhibitor denitrifikace. Inhibitory 
denitrifikace jsou látky zásadního významu, které omezují uvolňování dusíku z produktů, jako 
je hnůj či digestát biologického původu a zamezují tak znečišťování ovzduší.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organické hnojivo musí obsahovat Organické hnojivo musí obsahovat 

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

– živiny – živiny

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

výhradně biologického původu, jako je 
rašelina, včetně leonarditu, lignitu a látek 
z nich získaných, avšak s výjimkou jiných 
materiálů přeměněných na fosilie nebo 
uložených v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh 48

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

– kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny, – kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jedním ze záměrů tohoto nařízení je snížit na trhu EU spotřebu 
organominerálních a anorganických hnojiv a zvýšit spotřebu organických hnojiv, je 
mimořádně důležité usilovat o co největší snížení akumulace karcinogenních látek, jako je 
kadmium, v orné půdě EU. Z důvodu své klasifikace C1A (karcinogenní pro člověka) je 
kadmium od roku 2014 podle nařízení REACH na seznamu látek (pro případné zahrnutí do 
přílohy XIV).

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny a – olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny a

Odůvodnění

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny. – biuret (C2H5N3O2) pod úrovní 
zjistitelnosti.
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Odůvodnění

Pro biuret (chemický komplex obsažený v močovině) je třeba stanovit nízkou mezní hodnotu, 
aby se zabránilo neoprávněnému používání močoviny, která by vzhledem ke své nízké ceně 
mohla být používána jako náhražka organické hmoty.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí

3. ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Salmonella 
spp.;

Pozměňovací návrh

3. Patogeny nesmějí být v organickém hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou 
příslušné limity uvedené v této tabulce:

Testované 
mikroorganismy

Plány 
namátkových 
kontrol

Mezní hodnota

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 v 1 g nebo 1 ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml pěstebního média nesmí být – v žádné fázi rozvoje –  paraziti Ascaris 
spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) (I) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat alespoň jednu z těchto 
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deklarovaných živin: dusík (N), oxid 
fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný 
(K2O).

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) (II) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat alespoň jednu z těchto 
deklarovaných živin: dusík (N), oxid 
fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný 
(K2O).

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2 % hmotn. celkového dusíku (N), – 1 % hmotn. celkového dusíku (N) 
a/nebo

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– 0,5 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5), a/nebo

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Organominerální hnojivo je tvořeno 1. Organominerální hnojivo je tvořeno 
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kombinací kombinací 

– jednoho nebo více anorganických
hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a

– jednoho nebo více minerálních
hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a

– materiálu obsahujícího organický 
uhlík (C) a 

– jednoho nebo více materiálů 
obsahujících organický uhlík (Corg) a

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

– živiny výhradně biologického 
původu, jako je rašelina, včetně 
leonarditu, lignitu a látek z nich 
získaných, avšak s výjimkou jiných 
materiálů přeměněných na fosilie nebo 
uložených v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) jestliže hnojivý výrobek s 
označením CE obsahuje méně než 5 % 
hmotn. celkového fosforu (P) v ekvivalentu 
oxidu fosforečného (P2O5): 3 mg/kg sušiny 
nebo

(1) jestliže hnojivý výrobek s 
označením CE obsahuje méně než 5 % 
hmotn. celkového fosforu (P) v ekvivalentu 
oxidu fosforečného (P2O5): 3 mg/kg sušiny 
nebo

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

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

- ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum použitelnosti tohoto nařízení]: 60 
mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

– ode dne [Úřad pro publikace vloží
datum použitelnosti tohoto nařízení]: 60 
mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5) a

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5) a

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5);

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne devět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5);
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny. e) olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Odůvodnění

Olovo se hromadí v lidském těle a velmi vážně ovlivňuje vyvíjející se centrální nervový systém 
kojenců, dětí a plodů těhotných žen. Není doporučen žádný tolerovatelný příjem, protože u 
řady účinků ohrožujících život člověka není prokázána existence prahových hodnot. Zejména 
z obavy, aby nebyly účinkům olova vystavovány děti, je nutné hlavní zdroje olova ve stravě 
přísně regulovat.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Salmonella 
spp.

Pozměňovací návrh

4. Patogeny nesmějí být v organominerálním hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než 
jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

Testované 
mikroorganismy

Plány 
namátkových 
kontrol

Mezní hodnota

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 v 1 g nebo 1 ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organominerálního hnojiva nesmí být – v žádné fázi rozvoje –
paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.
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Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 3 % hmotn. 
organického uhlíku (C).

3. Hnojivý výrobek s označením CE 
musí obsahovat nejméně 1 % hmotn. 
organického uhlíku (C).

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) (I) – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud hnojivý výrobek s 
označením CE obsahuje více než jednu z 
živin, musí obsahovat následující 
deklarované živiny v uvedeném 
minimálním množství:

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

– 1,0 % hmotn. celkového oxidu 
fosforečného (P2O5), nebo

– 1,0 % hmotn. celkového oxidu 
draselného (K2O) a

– 3,0 % hmotn. celkového množství 
živin.

Pozměňovací návrh 62

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

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 
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do minerální formy. Dusíkaté vápno, 
močovina a její kondenzační a asociační 
produkty se považují za hnojiva obsahující 
živiny v minerální formě.

Pozměňovací návrh 63

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

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 ty 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 
plodinám nezajistili množství živin, které se podle návrhu očekává, a proto by bylo vyjádření 
o celkovém obsahu živin zavádějící.

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Fosforová hnojiva musí podle 
tohoto nařízení splňovat alespoň jednu z 
níže uvedených úrovní rozpustnosti, aby je 
rostliny byly schopné vstřebávat:

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

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

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

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Celkový deklarovaný obsah dusíku 
je dán součtem amonného dusíku, 
dusičnanového dusíku, močovinového 
dusíku, dusíku z methylen močoviny, 
isobutylidendimočovinového dusíku, 
dusíku z krotonylidendimočoviny a 
kyanamidového dusíku.

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 ty 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 
plodinám nezajistili množství živin, které se podle návrhu očekává, a proto by bylo vyjádření 
o celkovém obsahu živin zavádějící.

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5);

– ode dne [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne devět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg 
oxidu fosforečného (P2O5);

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny, e) olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Odůvodnění

Olovo se hromadí v lidském těle a velmi vážně ovlivňuje vyvíjející se centrální nervový systém 
kojenců, dětí a plodů těhotných žen. Není doporučen žádný tolerovatelný příjem, protože u 
řady účinků ohrožujících život člověka není prokázána existence prahových hodnot. Zejména 
z obavy, aby nebyly účinkům olova vystavovány děti, je nutné hlavní zdroje olova ve stravě 
přísně regulovat.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – část II- KFV 1 (C) (I) – odst. 2 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) arsen (As) 60 mg/kg sušiny, f) arsen (As) 20 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh 69

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

Odůvodnění

Selen se používá pro posílení trávy, což přispěje ke zlepšení výživy hospodářských zvířat. 
Křemík se používá jako výživa rostlin.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – KFV 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny, – kadmium (Cd) 1 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 2 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– olovo (Pb) 200 mg/kg sušiny a – olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny a

Odůvodnění

Olovo se hromadí v lidském těle a velmi vážně ovlivňuje vyvíjející se centrální nervový systém 
kojenců, dětí a plodů těhotných žen. Není doporučen žádný tolerovatelný příjem, protože u 
řady účinků ohrožujících život člověka není prokázána existence prahových hodnot. Zejména 
z obavy, aby nebyly účinkům olova vystavovány děti, je nutné hlavní zdroje olova ve stravě 
přísně regulovat.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 2 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– arsen (As) 120 mg/kg sušiny. – arsen (As) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomocná půdní látka je hnojivý výrobek s 
označením CE, který se přidává do půdy 
za účelem udržení, zlepšení nebo ochrany 
fyzikálních či chemických vlastností, 
struktury nebo biologické aktivity půdy.

Pomocná půdní látka je materiál (včetně 
mulči), který se přidává do půdy v daném 
místě především s cílem zachovat nebo 
zlepšit její fyzikální vlastnosti a může 
zlepšit její chemické a/nebo biologické 
vlastnosti nebo aktivitu.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – odst. 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, jako je např. 
rašelina, včetně leonarditu, lignitu a 
humózních látek z nich získaných, avšak 
s výjimkou jiných materiálů, které jsou 
přeměněny na fosilie nebo uloženy
v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – částt II – KFV 3(A) – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny, – kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Odůvodnění

S ohledem na potřebu harmonizace mezních hodnot kontaminujících látek u pomocných 
půdních látek, materiálů k vápnění půd, substrátů a pomocných rostlinných přípravků by se 
měla mezní hodnota obsahu kadmia ve všech výše zmíněných kategoriích změnit ze 3 na 1,5 
mg/kg.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– šestimocný chrom (Cr VI) 2 mg/kg 
sušiny,

– šestimocný chrom (Cr VI) 1 mg/kg 
sušiny,

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – odst. 2 – odrážka 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny. – olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – KFV 3(A) – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Salmonella 
spp.;

Pozměňovací návrh

a) Patogeny nesmějí být v organické pomocné půdní látce přítomny v koncentraci vyšší, 
než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

Testované 
mikroorganismy

Plány 
namátkových 
kontrol

Mezní hodnota

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 v 1 g nebo 1 ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organické pomocné půdní látce nesmí být – v žádné fázi rozvoje –  
paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Anorganická pomocná půdní látka 
je pomocná půdní látka jiná než organická 
pomocná půdní látka a obsahuje 
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pomocná půdní látka. mulčovací fólie. Biologicky rozložitelná 
mulčovací fólie je fólie z biologicky 
rozložitelného polymeru, která splňuje 
zejména 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.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha I – část  II – KFV 3(B) – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny. – olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – odst. 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 přímo na původním místě pro 
růst rostlin a hub.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny, – kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Odůvodnění

S ohledem na potřebu harmonizace mezních hodnot kontaminujících látek u pomocných 
půdních látek, materiálů k vápnění půd, substrátů a pomocných rostlinných přípravků by se 
měla mezní hodnota obsahu kadmia ve všech výše zmíněných kategoriích změnit ze 3 na 1,5 
mg/kg.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny. – olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Odůvodnění

Olovo se hromadí v lidském těle a velmi vážně ovlivňuje vyvíjející se centrální nervový systém 
kojenců, dětí a plodů těhotných žen. Není doporučen žádný tolerovatelný příjem, protože u 
řady účinků ohrožujících život člověka není prokázána existence prahových hodnot. Zejména 
z obavy, aby nebyly účinkům olova vystavovány děti, je nutné hlavní zdroje olova ve stravě 
přísně regulovat.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella 
spp.

Pozměňovací návrh

3. Patogeny nesmějí být v pěstebním médiu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou 
příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

Testované 
mikroorganismy

Plány 
namátkových 
kontrol

Mezní hodnota

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 v 1 g nebo 1 ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml pěstebního média nesmí být – v žádné fázi rozvoje –  paraziti Ascaris 
spp. ani Toxocara spp.



AD\1126962CS.docx 43/64 PE597.640v02-00

CS

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – odst. 1

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 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 nebo její 
rhizosféry:

Pozměňovací návrh 86

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozklad organických látek v půdě; 
nebo

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvýšení dostupnosti živin 
uzavřených v půdě a v rhizosféře.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – odst. 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny, – kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Odůvodnění

S ohledem na potřebu harmonizace mezních hodnot kontaminujících látek u pomocných 
půdních látek, materiálů k vápnění půd, substrátů a pomocných rostlinných přípravků by se 
měla mezní hodnota obsahu kadmia ve všech výše zmíněných kategoriích změnit ze 3 na 1,5 
mg/kg.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pomocný rostlinný přípravek musí 
mít účinky uvedené na etiketě pro plodiny, 
které jsou na ní specifikovány.

3. Pomocný rostlinný přípravek musí 
mít účinky uvedené na etiketě pro rostliny, 
které jsou na ní specifikovány.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna 
Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3. Patogeny nesmějí být v mikrobiálním pomocném rostlinném přípravku přítomny v 
koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

Mikroorganismy/jejich 
toxiny, metabolity

Plány 
namátkových 
kontrol

Mezní hodnota

n c

Salmonella spp. 5 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli 5 0 nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml
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Listeria monocytogenes 5 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Vibrio spp. 5 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Salmonella spp. 5 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 KTJ/g

Počet anaerobních 
mikroorganismů 
s výjimkou případu, kdy 
je mikrobiálním 
rostlinným pomocným 
přípravkem aerobní 
bakterie

5 2 105 KTJ/g nebo ml

Počet kvasinek a plísní 
s výjimkou případu, kdy 
je mikrobiálním 
pomocným rostlinným 
přípravkem houba

5 2 1 000 KTJ/g nebo ml

kde: n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty 
převyšují mezní hodnotu.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého 
výrobku s označením CE nesmí být 
přítomna Escherichia coli.

vypouští se

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V hnojivém výrobku s označením 
CE nesmí být přítomny Enterococcaceae v 
koncentraci vyšší než 10 KTJ/g čerstvé 
hmoty.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 93

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ve vzorku 25 g nebo 25 ml 
hnojivého výrobku s označením CE nesmí 
být přítomna Listeria monocytogenes.

vypouští se

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ve vzorku 25 g nebo 25 ml 
hnojivého výrobku s označením CE nesmí 
být přítomny Vibrio spp.

vypouští se

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Ve vzorku 25 g nebo 25 ml 
hnojivého výrobku s označením CE nesmí 
být přítomny Shigella spp.

vypouští se

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Příloha I – částt II – KFV 6 (A) – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého 
výrobku s označením CE nesmí být 
přítomen Staphylococcus aureus.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 (A) – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Počet aerobních mikroorganismů 
nesmí překročit 105 KTJ/g nebo ml vzorku 
hnojivého výrobku s označením CE s 
výjimkou případu, kdy je mikrobiálním 
pomocným přípravkem aerobní bakterie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 98

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 99

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

Odůvodnění

Návrh Komise na zavedení povinné doby použitelnosti mikrobiálního pomocného rostlinného 
přípravku v délce šesti měsíců by mohl vést ke vzniku rizika, že budou vyloučeny nezávadné 
výrobky s kratší dobou použitelnosti. Není zde potřeba regulovat dobu použitelnosti výrobku, 
pokud bude spotřebitel o příslušných výrobcích náležitě informován. Proto by měl být místo 
toho zaveden požadavek na označení.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha II– část II – KSM 2 – odst. 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, drcením, odstředěním, 
síťováním, mletím, lisováním, sušením, 
mrazovým sušením, pufrováním, extruzí, 
ozářením, mrazením, dezinfekcí teplem,
extrakcí vodou nebo jiným způsobem 
přípravy či zpracování, na jehož základě 
nevzniká povinnost registrovat konečnou 
látku podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha II– část II – KSM 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pro účely odstavce 1 se za rostliny 
považují i řasy, avšak nikoliv sinice, 
jelikož ty produkují cyanotoxiny, které 
jsou považovány za nebezpečné podle 
nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– které zpracovává pouze vstupní 
materiály uvedené v odstavci 1 výše ve 
výrobních linkách, které jsou zřetelně 
odděleny od výrobních linek na 
zpracování vstupních materiálů jiných než 
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uvedených v odstavci 1 a

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – odst. 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 tohoto 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 tohoto
nařízení] musí být limitní hodnota 2,5 g/kg 
sušiny přehodnocena s cílem zohlednit 
pokrok v tříděném sběru biologického 
odpadu.

Odůvodnění

Není důvod povolovat až 5 g/kg plastu v kompostu na dobu 5 let. Množství 2,5 g/kg by mělo 
platit dva roky ode dne použitelnosti a mělo by být přehodnoceno po pěti letech.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KSM 4: Digestát z energetických plodin KSM 4: Digestát z energetických plodin
a biologický odpad z rostlin

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakýkoliv materiál uvedený v 
písmenech a)–b), který předtím prošel 

c) jakýkoliv materiál uvedený v 
písmenech a)–b), který předtím prošel 



PE597.640v02-00 50/64 AD\1126962CS.docx

CS

digescí. digescí bez jakýchkoli známek přítomnosti 
aflatoxinů.

Odůvodnění

Aflatoxiny jsou chemické látky vytvářené houbami a jsou velmi nebezpečné pro zdraví lidí i 
zvířat.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);

b) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy 
V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení 
Komise č. 142/20111a;

_________________

1a Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze 
dne 25. února 2011, kterým se provádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1069/2009 o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a 
provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud 
jde o určité vzorky a předměty osvobozené 
od veterinárních kontrol na hranici podle 
uvedené směrnice (Úř. věst. L 054, 
26.2.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mezofilní anaerobní digesce při 
teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo

d) mezofilní anaerobní digesce při 
teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy 
V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení 
Komise č. 142/2011; nebo
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýkoliv materiál uvedený v 
písmenech a)–d), který

e) jakýkoliv materiál bez obsahu 
aflatoxinů uvedený v písmenech a)–d), 
který

Odůvodnění

Aflatoxiny jsou chemické látky vytvářené houbami a jsou velmi nebezpečné pro zdraví lidí i 
zvířat.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);

b) termofilní anaerobní digesce při 
teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy 
V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení 
Komise č. 142/2011;

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mezofilní anaerobní digesce při 
teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo

d) mezofilní anaerobní digesce při 
teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením 
zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy 
V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení 
Komise č. 142/2011; nebo
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Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny látky musejí obsahovat 
aflatoxiny pod úrovní zjistitelnosti.

Odůvodnění

Aflatoxiny jsou chemické látky vytvářené houbami a jsou velmi nebezpečné pro zdraví lidí i 
zvířat.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jsou uvedeny v tabulce níže: vypouští se

Azotobacter spp.

Mykorhizní houby

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat jiné polymery než 
polymery s živinami pouze v případech, 
kdy je účelem polymeru 

1. Hnojivý výrobek s označením CE 
může obsahovat jiné polymery než 
polymery s živinami pouze v případech, 
kdy je účelem polymeru 

a) regulovat pronikání vody do částic 
živin, a tedy uvolňování živin (v tom 
případě se polymer obvykle označuje jako 
„povrchově aktivní látka“) nebo

a) regulovat pronikání vody do částic 
živin, a tedy uvolňování živin (v tom 
případě se polymer obvykle označuje jako 
„povrchově aktivní látka“), nebo

b) zvýšit schopnost hnojivého výrobku b) zvýšit schopnost hnojivého výrobku 
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s označením CE zadržet vodu. s označením CE zadržet vodu, nebo

ba) zlepšit půdu jakožto biologicky 
rozložitelnou mulčovací fólii, jež splňuje 
zejména požadavky uvedené v bodech 2a a 
3 KSM 10, nebo

bb) zlepšit stabilitu hnojivých výrobků 
s označením CE.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 2

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 uplyne pět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] Komise 
přijme akty v přenesené pravomoci podle 
čl. 42 odst. 1 tohoto nařízení, v nichž 
uvede:

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

a) normu pro biologickou 
rozložitelnost stanovením časového 
rámce, v němž se alespoň 90 % 
organického uhlíku přemění na CO2 poté, 
co se naplnila deklarovaná doba 
uvolňování polymeru, a

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.

b) test biologické rozložitelnosti, který 
splňuje tyto podmínky: polymer je 
schopen projít fyzikálním a biologickým 
rozkladem, aby se nakonec téměř celý 
rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu 
a vodu.

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

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

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Biologicky rozložitelná mulčovací 
fólie uvedená v KFV 3 (B) musí splňovat 
následující kritéria: 

polymer musí být schopen projít 
fyzikálním a biologickým rozkladem, aby 
se nakonec rozložil na oxid uhličitý (CO2), 
biomasu a vodu, a alespoň 90 % 
(absolutního nebo relativního množství 
vztaženého k referenčnímu materiálu) 
v něm obsaženého organického uhlíku se 
musí přeměnit na CO2 do nejvýše 
24 měsíců v rámci zkoušky biologické 
rozložitelnosti podle unijních norem pro 
biologickou rozložitelnost polymerů 
v půdě.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Polymery, které se používají pouze 
za pojiva v hnojivých výrobcích s 
označením CE a nejsou v kontaktu s 
půdou, jsou vyňaty z požadavků 
stanovených v odstavcích 1, 2 a 3.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11
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Znění navržené Komisí

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:

Pozměňovací návrh

Pokud Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 42, 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:

Získaný produkt Normy zpracování pro dosažení konečného bodu výrobního 
řetězce

1 masová moučka stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

2 kostní moučka stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

3 masokostní moučka stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

4 krev zvířat stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

5 hydrolyzované bílkoviny 
kategorie III – podle 
nařízení (ES) č. 
1069/2009

stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

6 zpracovaný hnůj stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

7 kompost (1) stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

8 zbytky rozkladu vznikající 
při přeměně na bioplyn 
(1)

stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

9 péřová moučka stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

10 kůže a kožky stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

11 paznehty a rohy stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

12 guáno netopýrů stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
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pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

13 vlna a chlupy stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

14 peří a chmýří stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

15 prasečí štětiny stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

16 gylcerin a další produkty 
materiálů kategorie 2 a 3 
zpracované z bionafty a z 
paliv z obnovitelných 
zdrojů

stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

17 krmiva pro zvířata v 
zájmovém chovu a 
pamlsky pro psy, které 
byly zamítnuty z 
komerčních důvodů nebo 
kvůli technickým 
poruchám 

stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 [novým druhým] 
pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

(1) získané z materiálů kategorie 2 a 3 jiných než masokostní moučka a zpracované živočišné 
bílkoviny

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11 a  – nadpis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KSM 11a: Jiné vedlejší průmyslové 
produkty

Pozměňovací návrh 119

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE může 
obsahovat jiné průmyslové vedlejší 
produkty pocházející ze specifických 
průmyslových procesů, které jsou vyňaty 
z KMS 1 a jsou uvedeny a blíže 
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specifikovány v této tabulce:

Odůvodnění

Obsah tabulky stanoví Komise. Viz změna týkající se vedlejších průmyslových produktů –
čl. 42 odst. 1 písm. c) (nové).

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha III – část I – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v případě jakéhokoli výrobku 
obsahujícího materiál pocházející z 
organických odpadů nebo vedlejších 
produktů, které neprošly procesem, při 
němž byly všechny organické materiály 
zničeny, označení musí uvádět, které 
druhy odpadu a vedlejších produktů byly 
použity a číslo šarže nebo sériové výrobní 
číslo s časovým údajem. Toto číslo 
odkazuje na údaje umožňující zpětnou 
sledovatelnost a určení totožnosti 
jednotlivých zdrojů (zemědělských 
podniků, továren atd.) veškerých 
organických odpadů / vedlejších 
produktů, které byly v rámci dané šarže / 
výrobní série použity. Komise uspořádá 
veřejnou konzultaci a do dvou let od ... 
[Úř. věst.: vložte den vstupu tohoto 
nařízení v platnost] uveřejní v návaznosti 
na tuto konzultaci specifikace k provádění 
tohoto ustanovení, které vstoupí v platnost 
tři roky po zveřejnění těchto specifikací. 
Aby se snížila administrativní zátěž 
provozovatelů a orgánů pro dozor nad 
trhem, musí specifikace Komise 
zohledňovat jak požadavky čl. 6 odst. 5–7 
a článek 11 a současné systémy 
sledovatelnosti (např. pro živočišné 
vedlejší produkty nebo odvětvové systémy), 
tak klasifikační označení odpadu v Unii.

Odůvodnění

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
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apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha III – část I – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže hnojivý výrobek s 
označením CE obsahuje látku, pro kterou 
byly stanoveny maximální limity reziduí v 
potravinách a krmivech v souladu s 
nařízením (EHS) č. 315/93, nařízením (ES) 
č. 396/2005, nařízením (ES) č. 470/2009 
nebo směrnicí 2002/32/ES, musí návod 
uvedený v odst. 2 písm. c) zajistit, aby 
určené použití tohoto hnojivého výrobku s 
označením CE nevedlo k překročení 
uvedených limitů v potravinách nebo 
krmivech.

5. Jestliže hnojivý výrobek s 
označením CE obsahuje látku, pro kterou 
byly stanoveny maximální limity reziduí v 
potravinách a krmivech v souladu s 
nařízením (EHS) č. 315/93, nařízením (ES) 
č. 396/2005, nařízením (ES) č. 470/2009 
nebo směrnicí 2002/32/ES, musí návod 
uvedený v odst. 2 písm. c) zajistit, aby 
určené použití tohoto hnojivého výrobku s 
označením CE nevedlo k překročení 
uvedených limitů v potravinách nebo 
krmivech. Je-li používání hnojivého 
výrobku s označením CE povoleno v 
ekologickém zemědělství v souladu s 
nařízením (ES) č. 889/1a, bude tento 
výrobek označen slovy „Povoleno v 
ekologickém zemědělství v souladu s 
nařízením (ES) č. 889/2008“.

__________________

1a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze 
dne 5. září 2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů, 
pokud jde o ekologickou produkci, 
označování a kontrolu (Úř. věst. L 250,
18.9.2008, s. 1).
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Odůvodnění

V zájmu zlepšení kvality informací poskytovaných konečnému uživateli je třeba náležitě 
označovat výrobky povolené v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha III – část I – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Jestliže je používání hnojivého 
výrobku s označením CE povoleno v 
ekologickém zemědělství v souladu s 
nařízením (ES) č. 834/2007, bude tento 
výrobek označen slovy „Povoleno pro 
použití v ekologickém zemědělství v 
souladu s nařízením (ES) č. 834/2007“.

Hnojivý výrobek s označením CE, který 
není vhodný pro ekologické zemědělství 
v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 
a jehož obchodní název připomíná výrazy 
uvedené v článku 23 nařízení (ES) 
č. 834/2007 a mohl by koncového 
uživatele mást ohledně použití 
v ekologickém zemědělství, bude označen 
slovy „Není povoleno pro použití 
v ekologickém zemědělství v souladu 
s nařízením (ES) č. 834/2007“. 

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha III – část II – KFV 1(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“):
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a) musí být skutečný obsah kadmia 
(Cd) v oxidu fosforečném (P205) uveden v 
mg/kg a musí být jasně deklarován, 
přičemž

b) větu „nízký obsah kadmia“ nebo 
obdobnou větu či logo s tímto sdělením lze 
použít, pouze pokud je obsah kadmia (Cd) 
stejný nebo nižší než 20 mg/kg oxidu 
fosforečného (P2O5).

Pozměňovací návrh 124

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pH

Odůvodnění

Úroveň pH hnojiva je pro zemědělce důležitým ukazatelem k přizpůsobení jejich produkce s 
ohledem na typ půdy a pěstované plodiny.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hnojivé výrobky, jež obsahují 
méně než 5 ppm kadmia, arsenu, olova, 
šestimocného chromu nebo rtuti, musí na 
svém obalu a etiketě nést viditelnou 
„zelenou značku“. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 43 
doplňující toto nařízení s cílem stanovit 
technické normy takových značek.

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 



AD\1126962CS.docx 61/64 PE597.640v02-00

CS

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.

Pozměňovací návrh 126

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) musí být skutečný obsah kadmia 
(Cd) v oxidu fosforečném ((P205) uveden v 
mg/kg a musí být jasně deklarován, 
přičemž

b) větu „nízký obsah kadmia“ nebo 
obdobnou větu či logo s tímto sdělením lze 
použít, pouze pokud je obsah kadmia (Cd) 
stejný nebo nižší než 20 mg/kg oxidu 
fosforečného (P2O5).

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha III – část III – KFV 1(C) (I) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství:  ± 5% relativní odchylka od 
deklarované hodnoty

Množství: ± 3 % relativní odchylka od 
deklarované hodnoty

Odůvodnění

Poměrná odchylka ± 5 % od deklarované hodnoty množství je příliš široká. 
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Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha IV – část I – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) digestáty z energetických plodin 
uvedené v KSM 4;

b) digestáty z energetických plodin a 
biologický odpad z rostlin uvedený v KSM 
4;

Odůvodnění

Podle návrhů pro KSM 4 a KSM 6 by se měla interní kontrola výroby vztahovat na odpadní 
digestáty ze zemědělsko-potravinářského průmyslu (příloha IV, modul A). Tento pozměňovací 
návrh upravuje ustanovení v souladu se změnami zavedenými přílohou II.
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