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Pozmeňujúci návrh 344
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
leonarditu, lignitu a rašeliny, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenený alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou výlučne biologického pôvodu vrátane 
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materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa umožnilo vyrábať organické hnojivá založené na rašeline, leonardite 
a lignite a organické hnojivá založené na humínových látkach, ktoré z nich boli odvodené. 
Tieto prírodné matrice zvyšujú efektívnosť využívania živín v organických hnojivách, čo 
prináša výhody poľnohospodárom a nemá negatívne dôsledky z hľadiska životného 
prostredia. Vylúčenie týchto matríc by mohlo podnietiť širšie využívanie neúčinných hnojív, 
čo by spôsobovalo škody poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iných materiálov, ktoré sú 
skamenelé alebo pevne usadené 
v geologických útvaroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iných materiálov, ktoré sú 
skamenelé alebo pevne usadené 
v geologických útvaroch.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa umožnilo vyrábať organické hnojivá založené na rašeline, leonardite 
a lignite a organické hnojivá založené na humínových látkach, ktoré z nich boli odvodené. 
Tieto prírodné matrice zvyšujú efektívnosť využívania živín v organických hnojivách, čo 
prináša výhody poľnohospodárom a nemá negatívne dôsledky z hľadiska životného 
prostredia. Vylúčenie týchto matríc by mohlo podnietiť širšie využívanie neúčinných hnojív, 
čo by spôsobovalo škody poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách: 

2,5 % hmotnosti celkového obsahu dusíka 
(N) alebo 2 % hmotnosti celkového 
obsahu oxidu fosforečného (P2O5), alebo 
2 % hmotnosti celkového obsahu oxidu 
draselného (K2O) a

6,5 % hmotnosti celkového množstva 
živín.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách: □

2,5 % hmotnosti celkového obsahu dusíka 
(N) alebo 2 % hmotnosti celkového 
obsahu oxidu fosforečného (P2O5), alebo 
2 % hmotnosti celkového obsahu oxidu 
draselného (K2O) a

6,5 % hmotnosti celkového množstva 
živín.

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh spravodajcu výboru AGRI s cieľom zabezpečiť, aby viaczložkové hnojivá 
obsahovali aspoň určité celkové množstvo živín. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza 
uvedená koncepcia pre pevné organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 353
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 1 % (jedno percento) hmotnosti 
celkového dusíka (N),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 2,5 % hmotnosti celkového dusíka 
(N) alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

– 0,5% (pol percenta) hmotnosti 
celkového oxidu fosforečného (P2O5)

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 357
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

– 1 % (jedno percento) hmotnosti 
celkového oxidu draselného (K2O).

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O) a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 6,5 % hmotnosti celkového 
množstva živín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

2 % hmotnosti celkového obsahu dusíka 
(N) alebo 1 % hmotnosti celkového 
obsahu oxidu fosforečného (P2O5), alebo 
2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O) a

5 % hmotnosti celkového množstva 
primárnych živín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(A)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

– 2 % hmotnosti celkového obsahu dusíka 
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(N) alebo

– 1 % hmotnosti celkového obsahu oxidu 
fosforečného (P2O5), alebo 2 % 
hmotnosti celkového oxidu draselného 
(K2O) a

– 5 % hmotnosti celkového množstva 
primárnych živín.

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh spravodajcu výboru AGRI s cieľom zabezpečiť, aby viaczložkové hnojivá 
obsahovali aspoň určité celkové množstvo živín. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza 
uvedená koncepcia pre kvapalné organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1 – zarážka 2 – podzarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– organický uhlík (C) a – organický uhlík (C) a pomer C/N;

Or. en

Odôvodnenie

Pomer C/N by mal byť uvedený na etikete, pretože uvádza informácie o stupni mineralizácie 
a dostupnosti dusíka pre rastliny. V opačnom prípade by bolo možné uviesť dusík, ktorý nie je 
dostupný pre rastlinu.

Pozmeňujúci návrh 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1 – zarážka 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1 – zarážka 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa umožnilo vyrábať organicko-minerálne hnojivá založené na rašeline, 
leonardite a lignite, ako aj hnojivá založené na humínových látkach, ktoré z nich boli 
odvodené. Tieto prírodné matrice zvyšujú efektívnosť využívania živín v organicko-
minerálnych hnojivách, čo prináša výhody poľnohospodárom a nemá negatívne dôsledky 
z hľadiska životného prostredia. Vylúčenie týchto matríc by mohlo podnietiť širšie využívanie 
neúčinných hnojív, čo by spôsobovalo škody poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1 – zarážka 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC1(B)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

2,5 % hmotnosti celkového obsahu dusíka 
(N), z toho 1 % hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo 2 % hmotnosti celkového
oxidu fosforečného (P2O5), alebo 2 % 
hmotnosti celkového oxidu draselného 
(K2O) a

6,5 % hmotnosti celkového množstva 
primárnych živín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

– 2,5 % hmotnosti celkového dusíka (N), 
z toho 1 % hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5,) alebo

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O) a

– 6,5% hmotnosti celkového množstva 
primárnych živín.
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Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh spravodajcu výboru AGRI s cieľom zabezpečiť, aby viaczložkové 
organicko-minerálne hnojivá obsahovali aspoň určité celkové množstvo živín. Týmto 
pozmeňujúcim návrhom sa zavádza uvedená koncepcia pre pevné organicko-minerálne 
hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 368
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hmotnostná koncentrácia celkového 
dusíka (N) je 2 %, z toho 0,5 % hmotnosti 
hnojivého výrobku s označením je 
organický dusík (N), alebo

– hmotnostná koncentrácia celkového 
dusíka (N) je 1 % (jedno percento), z toho 
0,5 % hmotnosti produktu na hnojenie 
s označením CE je organický dusík (N), 
alebo

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 369
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

– 0,5 % (pol percenta) hmotnosti 
celkového oxidu fosforečného (P2O5) 
alebo

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 370
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O).

– 1 % (jedno percento) hmotnosti 
celkového oxidu draselného (K2O).

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 6 % hmotnosti celkového množstva 
živín.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

2 % hmotnosti celkového dusíka (N), 
z toho 0,5% hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo 2 % hmotnosti celkového 
oxidu fosforečného (P2O5), alebo 2 % 
hmotnosti celkového oxidu draselného 
(K2O) a

6 % hmotnosti celkového množstva živín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak produkt na hnojenie 
s označením CE obsahuje viac ako jednu 
živinu, musí obsahovať primárne 
deklarované živiny v určených 
minimálnych množstvách:

– 2 % hmotnosti celkového dusíka (N), 
z toho 0,5 % hmotnosti produktu na 
hnojenie s označením CE tvorí organický 
dusík (N), alebo

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5) alebo

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O) a

– 6 % hmotnosti celkového množstva 
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živín.

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh spravodajcu výboru AGRI s cieľom zabezpečiť, aby viaczložkové 
organicko-minerálne hnojivá obsahovali aspoň určité celkové množstvo živín. Hodnoty živín 
sa však musia zvýšiť na také úrovne, ktoré zabezpečia dostatočnú úroveň živín, ako je 
napríklad úroveň navrhnutá Európskou komisiou. V opačnom prípade je hnojivo zavádzajúce 
pre poľnohospodára, neexistuje žiadna rovnosť s minerálnymi hnojivami a takého hnojivá 
s nízkym obsahom živín prispievajú k emisiám CO2 z dôvodu prepravy materiálu s nízkym 
obsahom živín.

Pozmeňujúci návrh 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako 
organické alebo organicko-minerálne 
hnojivo.

Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom 
živín v minerálnej forme alebo živín 
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu 
spracovaných do minerálnej formy.
Močovina a jej kondenzačné produkty 
a deriváty sa považujú za látky 
obsahujúce živiny v minerálnej forme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako 
organické alebo organicko-minerálne 
hnojivo.

Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom 
živín v minerálnej forme alebo živín 
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu 
spracovaných do minerálnej formy.
Močovina a jej kondenzačné produkty 
a deriváty sa považujú za látky 
obsahujúce živiny v minerálnej forme.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 376
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Fosforečné hnojivá musia spĺňať 
aspoň jednu z týchto minimálnych úrovní 
rozpustnosti, aby boli dostupné pre 
rastliny, v opačnom prípade nemôžu byť 
označené ako fosforečné hnojivo:

– rozpustnosť vo vode: minimálne na 
úrovni 40 % z celkového obsahu P alebo

– rozpustnosť v neutrálnom citráte 
amónnom: minimálne na úrovni 75 % 
z celkového obsahu P, alebo

– rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre
jemne mletý kamenný fosfát): minimálne 
na úrovni 55 % z celkového obsahu P.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Deklarovateľný celkový obsah 
dusíka je daný celkovým množstvom 
celkovým množstvom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, 
N z metylénmočoviny, N z izobutylidén-
dimočoviny, N z krotonylidén-dimočoviny 
a N z kyánamidu. Deklarovateľný obsah 
fosforu je daný fosfátovou formou P. 
Nové formy môžu byť pridané po 
vedeckom preskúmaní v súlade s článkom 
42.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 378
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C) – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Organický uhlík (Corg) v produkte 
na hnojenie s označením CE nesmie 
presiahnuť 1 % hmotnosti. To sa, podľa 
zvyklostí, netýka uhlíka pochádzajúceho 
z poťahovacích materiálov, 
agronomických prídavných látok 
a technických činidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Účelom anorganického hnojiva 
s obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík 
(K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) 
alebo sodík (Na).

1. Účelom minerálneho hnojiva 
s obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín:

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

b) sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), 
síru (S) alebo sodík (Na).

Deklarovateľný obsah dusíka je daný 
celkovým množstvom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, N 
z formaldehydu močoviny, N 
z dvojmočoviny izobutylidénu, N 
z dvojmočoviny krotonylidénu. 
Deklarovateľný primárny a sekundárny 
obsah je daný formou P2O5, K2O, MgO, 
CaO, SO3 a Na2O. Nové formy môžu byť 
pridané po vedeckom preskúmaní.
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Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie správnych informácií poľnohospodárom je základným nástrojom na 
presadzovanie osvedčených poľnohospodárskych postupov. Umožňuje poznať, ktoré dávky 
živín musia byť použité, a vyrobiť ich v správnom množstve a v správnej kvalite. Z tohto 
dôvodu je nutné poskytovať poľnohospodárom informácie o tom, ktoré živiny sú v konkrétnom 
hnojive dostupné pre ich plodiny a ktoré nie. Z dôvodov konzistentnosti by mal byť obsah 
fosforu uvedený vo forme P2O5, zatiaľ čo obsah draslíka vo forme K2O a ostatné živiny 
v analogických formách.

Pozmeňujúci návrh 380
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Účelom anorganického hnojiva s 
obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík 
(K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) 
alebo sodík (Na).

1. Účelom anorganického hnojiva s 
obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín:

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

b) sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), 
síru (S) alebo sodík (Na).

Deklarovateľný obsah dusíka je daný 
celkovým množstvom amoniakálneho N,
dusičnanového N, močovinového N, N 
z formaldehydu močoviny, N 
z dvojmočoviny izobutylidénu, N 
z dvojmočoviny krotonylidénu. 
Deklarovateľný primárny a sekundárny 
obsah je daný formou P2O5, K2O, MgO, 
CaO, SO3 a Na2O. Nové formy môžu byť 
pridané po vedeckom preskúmaní.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie správnych informácií poľnohospodárom je základným nástrojom na 
presadzovanie osvedčených poľnohospodárskych postupov. Umožňuje poznať, ktoré dávky 
živín musia byť použité, a vyrobiť ich v správnom množstve a v správnej kvalite. Z tohto 
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dôvodu je nutné poskytovať poľnohospodárom informácie o tom, ktoré živiny sú v konkrétnom 
hnojive dostupné pre ich plodiny a ktoré nie. Z dôvodov konzistentnosti by mal byť obsah 
fosforu uvedený vo forme P2O5, zatiaľ čo obsah draslíka vo forme K2O a ostatné živiny 
v analogických formách.

Pozmeňujúci návrh 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Účelom anorganického hnojiva s 
obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík 
(K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) 
alebo sodík (Na).

1. Účelom anorganického hnojiva s 
obsahom makroživiny je poskytovať 
rastlinám jednu alebo viacero z týchto 
makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík 
(K),

sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), 
síru (S) alebo sodík (Na).

Deklarovateľný obsah dusíka je daný 
celkovým množstvom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, N 
z formaldehydu močoviny, N 
z dvojmočoviny izobutylidénu, N 
z dvojmočoviny krotonylidénu. 
Deklarovateľný primárny a sekundárny 
obsah je daný formou P2O5, K2O, MgO, 
CaO, SO3 a Na2O. Nové formy môžu byť 
pridané po vedeckom preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové tuhé anorganické
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej 
živiny.

1. Jednozložkové tuhé minerálne
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej 
primárnej živiny (dusík (N), fosfor (P) 
a draslík (K)).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové tuhé anorganické
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej 
živiny.

1. Jednozložkové tuhé minerálne
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať
deklarovaný obsah jednej primárnej
živiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny nesmie 
mať deklarovaný obsah viac ako jednej 
živiny.

1. Jednozložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať
deklarovaný obsah jednej primárnej
živiny.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 385
Edward Czesak
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať jednu z týchto
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať jednu z primárnych
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 6 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 6 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 6 % hmotnosti celkového oxidu – 6 % hmotnosti celkového oxidu 
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draselného (K2O), draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 388
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– množstvo 1 % až 10 % hmotnosti 
celkového oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 1 % do 10 % hmotnosti 
celkového oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Edward Czesak



PE602.754v01-00 24/131 AM\1121500SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 1 % do 10 % hmotnosti 
celkového oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 391
Vicky Ford
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– aspoň 1 % hmotnosti celkového 
oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nebol stanovený horný limit, keďže by sa tým vylúčilo použitie čistej 
poľnohospodárskej soli (50 % Na2O) a ďalších tried s vysokým obsahom sodíka vrátane 
cukrovej repy a mrkiev.

Pozmeňujúci návrh 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Viaczložkové tuhé anorganické 1. Viaczložkové tuhé minerálne
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hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
deklarovaný obsah viac ako jednej 
primárnej živiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Viaczložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

1. Viaczložkové tuhé anorganické 
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
deklarovaný obsah viac ako jednej 
primárnej živiny.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať viac ako jednu z týchto
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať viac ako jednu 
z primárnych deklarovaných živín 
v určených minimálnych množstvách:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 395
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať viac ako jednu z týchto
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať viac ako jednu 
z primárnych deklarovaných živín 
v určených minimálnych množstvách:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 1,5 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 1,5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– 1 % až 10 % hmotnosti celkového 
obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– 1 % až 10 % hmotnosti celkového 
obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en
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Odôvodnenie

a môže obsahovať jednu alebo viac sekundárnych živín v určenom minimálnom množstve:

Pozmeňujúci návrh 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové alebo viaczložkové 
tuhé anorganické hnojivo s makroživinou 
typu dusičnanu amónneho s vysokým 
obsahom dusíka musí byť na báze 
dusičnanu amónneho (NH4NO3) a musí 
obsahovať najmenej 28 % hmotnosti 
dusíka (N) z dusičnanu amónneho 
(NH4NO3).

1. Jednozložkové alebo viaczložkové 
tuhé minerálne hnojivo s makroživinou 
typu dusičnanu amónneho s vysokým 
obsahom dusíka musí byť na báze 
dusičnanu amónneho (NH4NO3) a musí 
obsahovať najmenej 28 % hmotnosti 
dusíka (N) z dusičnanu amónneho 
(NH4NO3).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– po piatich tepelných cykloch 
opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy 
IV,

– po piatich tepelných cykloch 
opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy 
IV v prípade skúšky pred uvedením na 
trh,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– po piatich tepelných cykloch 
opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy 
IV,

– po piatich tepelných cykloch 
opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy 
IV v prípade skúšky pred uvedením na 
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trh,

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje objasnenie časového harmonogramu 
a zosúladenie ustanovenia o detonačnej skúške s bežnou praxou, ako je v súčasnosti 
stanovená v nariadení 2003/2003.

Pozmeňujúci návrh 413
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny nesmie mať deklarovaný 
obsah viac jednej živiny.

1. Jednozložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
jednej primárnej živiny.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Jednozložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 

1. Jednozložkové kvapalné minerálne
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
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makroživiny nesmie mať deklarovaný 
obsah viac jednej živiny.

deklarovaný obsah jednej primárnej
živiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať jednu z týchto
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať jednu z primárnych
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať jednu z týchto
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať jednu z primárnych
deklarovaných živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Odôvodnenie

Fertiliser ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.
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Pozmeňujúci návrh 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O)

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 0,5 % do 5 % hmotnosti 
celkového obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 422
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 0,5 % do 5 % hmotnosti 
celkového obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Viaczložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
viac ako jednej živiny.

1. Viaczložkové kvapalné minerálne
hnojivo s obsahom makroživiny musí mať 
deklarovaný obsah viac ako jednej 
primárnej živiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Viaczložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
viac ako jednej živiny.

1. Viaczložkové kvapalné 
anorganické hnojivo s obsahom 
makroživiny musí mať deklarovaný obsah 
viac ako jednej primárnej živiny.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať viac ako jednu z týchto
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať viac ako jednu 
z primárnych deklarovaných živín
v určených minimálnych množstvách:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hnojivý výrobok s označením CE 
musí obsahovať viac ako jednu z týchto
deklarovaných živín v určených 
minimálnych množstvách:

2. Produkt na hnojenie s označením 
CE musí obsahovať viac ako jednu 
z primárnych deklarovaných živín 
v určených minimálnych množstvách:

Or. en

Odôvodnenie

Fertiliser ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Pozmeňujúci návrh 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 3 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– 3 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 429
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového dusíka 
(N),

– nie menej ako 1,5 % hmotnosti 
celkového dusíka (N),
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Or. en

Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živín späť na úroveň stanovenú v nariadení(ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živín môžu viesť k používaniu hnojivých závlah 
plodín s použitím minerálnych hnojív. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, 
ktoré umožní, aby predpis miešania dodaného hnojiva zodpovedala potrebám rastlín a pôdy 
podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5% hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

Or. en

Odôvodnenie

Fertiliser ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Pozmeňujúci návrh 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– 3 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
fosforečného (P2O5),

– nie menej ako 1,5 % hmotnosti 
celkového oxidu fosforečného (P2O5),

Or. en

Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

a môže obsahovať jednu alebo viac 
sekundárnych živín v určenom 
minimálnom množstve:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 435
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 1,5 % hmotnosti celkového oxidu 
draselného (K2O),

– nie menej ako 1,5 % hmotnosti 
celkového oxidu draselného (K2O),
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Or. en

Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Or. en

Odôvodnenie

Fertiliser ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Pozmeňujúci návrh 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– 4 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
horečnatého (MgO),

– nie menej ako 0,75 % hmotnosti 
celkového oxidu horečnatého (MgO),

Or. en

Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Edward Czesak
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– 2 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
vápenatého (CaO),

– nie menej ako 0,75 % hmotnosti 
celkového oxidu vápenatého (CaO),

Or. en
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Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového obsahu 
oxidu sírového (SO3),

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– 5 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,75 % hmotnosti celkového oxidu 
sírového (SO3) alebo

– nie menej ako 0,75 % hmotnosti 
celkového oxidu sírového (SO3),

Or. en

Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 0,5 % do 5 % hmotnosti 
celkového obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 0,5 % do 5 % hmotnosti 
celkového obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– od 0,5 % do 5 % hmotnosti 
celkového obsahu oxidu sodného (Na2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 0,5 % hmotnosti celkového oxidu 
sodného (Na2O).

– nie menej ako 0,5 % hmotnosti 
celkového oxidu sodného (Na2O).

Or. en
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Odôvodnenie

Zvýšenie minimálnej úrovne živiny späť na úroveň stanovenú v nariadení (ES) 2003/2003 by 
nepomohlo, pretože vysoké minimálne úrovne živiny môžu viesť k fertigácii plodín 
minerálnymi hnojivami. Malo by sa skôr stanoviť nižšie minimálne obmedzenie, ktoré umožní, 
aby predpísaná zmes zodpovedala potrebám rastlín a pôdy podľa dodaného hnojiva.

Pozmeňujúci návrh 454
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 1(C)(II) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Anorganické hnojivo s obsahom 
mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako 
hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého 
cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z
týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď 
(Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén 
(Mo) alebo zinok (Zn).

1. Anorganické hnojivo s obsahom 
mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako 
hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého 
cieľom je poskytovať jednu alebo viacero 
z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď 
(Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén 
(Mo), selén (Se), kremík (Si) alebo zinok 
(Zn).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vápenaté hnojivo je hnojivý 
výrobok s označením CE, ktorého účelom 
je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje 
oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo
kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo 
horčík (Mg).

1. Prípravok na vápnenie je produkt 
na hnojenie s označením CE, ktorého 
účelom je korigovať kyslosť pôdy a ktorý 
obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany 
alebo/a kremičitany týchto živín: vápnik 
(Ca) alebo/a horčík (Mg).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1



AM\1121500SK.docx 49/131 PE602.754v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iných materiálov, ktoré sú 
skamenelé alebo pevne usadené
v geologických útvaroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu vrátane 
rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových 
látok, ktoré z nich boli získané, ale
s výnimkou iných materiálov, ktoré sú 
skamenelé alebo pevne usadené
v geologických útvaroch.

Or. en

Odôvodnenie

Je takisto veľmi dôležité, aby sa zabezpečila výroba pôdnych pomocných látok založených 
na rašeline, leonardite a lignite, ako aj pôdnych pomocných látok založených na humínových 
látkach, ktoré z nich boli odvodené. Tieto prírodné matrice zvyšujú efektívnosť využívania 
živín v pôdnych pomocných látkach, čo prináša výhody poľnohospodárom a nemá negatívne 
dôsledky z hľadiska životného prostredia. Vylúčenie týchto matríc by mohlo podnietiť širšie 
využívanie neúčinných pôdnych pomocných látok, čo by spôsobovalo škody 
poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu s výnimkou 
materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne 
usadený v geologických útvaroch.

1. Organická pôdna pomocná látka 
musí výlučne pozostávať z materiálu 
výlučne biologického pôvodu vrátane 
leonarditu, lignitu a rašeliny, ale
s výnimkou iného materiálu, ktorý je 
skamenelý alebo pevne usadený 
v geologických útvaroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 3(B) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Anorganická pôdna pomocná látka 
je iná pôdna pomocná látka ako organická 
pôdna pomocná látka.

1. Anorganická pôdna pomocná látka 
je iná pôdna pomocná látka ako organická 
pôdna pomocná látka.

Biologicky odbúrateľná mulčovacia fólia 
musí byť biologicky odbúrateľná 
polymérová fólia, ktorá spĺňa požiadavky 
uvedené v bodoch 2a a 3 kategórie 
komponentných materiálov CMC 10 
v prílohe II a ktorá sa má umiestniť na 
pôdu in situ na ochranu pôdnej štruktúry, 
potláčanie rastu buriny, znižovanie strát 
vlhkosti pôdy alebo predchádzanie erózii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda určená na použitie ako substrát 
na vývoj koreňa.

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda in situ pre rastliny alebo huby, 
ktoré sa na nej majú pestovať.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda určená na použitie ako substrát 
na vývoj koreňa.

1. Pestovateľský substrát je iná látka 
ako pôda určená pre rastliny alebo huby, 
ktoré sa na nej majú pestovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rastlinný biostimulátor je hnojivý 
výrobok s označením CE, ktorý stimuluje 
procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu 
živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom 
zlepšiť jednu alebo viacero z týchto 
vlastností rastliny:

1. Rastlinný biostimulátor je produkt 
na hnojenie s označením CE obsahujúci 
akékoľvek látky alebo mikroorganizmy 
vyskytujúce sa v prírode, ktorý stimuluje 
procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu 
živín v produkte alebo akejkoľvek 
kombinácie takýchto látok a/alebo 
mikroorganizmov, a to výlučne s cieľom 
zlepšiť jednu alebo viacero z týchto 
vlastností rastliny:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rastlinný biostimulátor je hnojivý 
výrobok s označením CE, ktorý stimuluje 
procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu 
živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom 

1. Rastlinný biostimulátor je produkt 
na hnojenie s označením CE, ktorý 
stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle 
od obsahu živín v produkte, a to výlučne 
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zlepšiť jednu alebo viacero z týchto 
vlastností rastliny:

s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero 
z týchto vlastností rastliny a rastlinnej 
rizosféry alebo fylosféry:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tolerancia na abiotický stres alebo b) tolerancia na biotický alebo
abiotický stres alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tolerancia na abiotický stres alebo b) tolerancia na abiotický stres,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozklad organických látok v pôde 
alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozklad organických látok v pôde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) dostupnosť živín v pôde a 
rizosfére.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hodnota pH rastlinného biostimulátora 
musí byť vyššia alebo sa rovnať 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Čas použiteľnosti mikrobiálneho 
rastlinného biostimulátora musí byť 
najmenej šesť mesiacov za podmienok 
skladovania uvedených na etikete.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 471
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Príloha II – úvodná časť – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suroviny alebo vstupné materiály použité 
na ich výrobu nesmú obsahovať žiadnu 
z látok, pre ktoré sú v prílohe I k tomuto 
nariadeniu uvedené maximálne limitné 
hodnoty , v takom množstve, ktoré by 
ohrozilo súlad hnojivého výrobku
s označením CE s niektorou 
z uplatniteľných požiadaviek uvedenej 
prílohy.

Suroviny alebo komponentné materiály 
použité na ich výrobu nesmú obsahovať 
žiadnu z látok, pre ktoré sú v prílohe I 
k tomuto nariadeniu uvedené maximálne 
limitné hodnoty, v množstve, ktoré by 
nebolo možné odstrániť v priebehu 
výrobného procesu produktu na hnojenie
s označením CE do takej miery, aby bol 
produkt uvedený do súladu 
s uplatniteľnými požiadavkami uvedenej 
prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať iné látky a zmesi ako39

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať iné látky a zmesi 
vrátane technických pomocných látok
ako39

__________________ __________________

39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 
nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou 
surovinou na základe inej kategórie 
surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. 
Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa 
vedľajších živočíšnych produktoch, 
CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov 
a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.

39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 
nebráni tomu, aby bola vyhovujúcim 
komponentným materiálom na základe 
inej kategórie komponentných materiálov
stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri 
napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších 
živočíšnych produktov, CMC 9 a 10 
týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu 
sa prídavných látok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 473
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vedľajšie produkty odvetvia výroby 
krmív, ktoré sú uvedené v zozname 
jednotlivých kŕmnych surovín v nariadení 
(EÚ) č. 68/2013,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) polyméry alebo e) polyméry s výnimkou tých 
polymérov, ktoré boli použité
v pestovateľských substrátoch bez 
kontaktu s pôdou alebo

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu by sa malo počítať s výslovnou možnosťou pre pestovateľské substráty, ktoré nie sú 
v kontakte s pôdou, na použitie polymérov ako viažucich látok. Tieto polyméry nepredstavujú 
riziko pre zdravie zvierat, ľudské zdravie, zdravie rastlín ani životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 475
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré boli
spracované fyzicky, mechanicky alebo 
biochemicky, pričom toto spracovanie 
môže zahŕňať ďalšiu koncentráciu, 
purifikáciu a/alebo miešanie, pod 
podmienkou, že chemická povaha zložiek 
nie je zámerne pozmenená chemickými 
a/alebo mikrobiálnymi procesmi. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré boli
spracované minimálnym spracovaním, 
napríklad granulovaním, sekaním, 
vytláčaním, zmrazením, sitovaním 
s fytosanitárnym tepelným ošetrením, 
vyvážením živín, rezaním, mletím, 
drvením, odstredením, lisovaním, sušením, 
lyofilizáciou alebo extrahovaním vodou.

Or. en

Odôvodnenie

Pestovateľský substrát má zásadný význam pre záhradnícku výrobu. Bežné materiály 
pestovateľských substrátov založené na rastlinách sa dodatočne spracúvajú z fytosanitárnych 
dôvodov. Tieto spôsoby spracovania by sa mali zahrnúť s cieľom zaručiť širokú dostupnosť 
pestovateľských substrátov za konkurenčné ceny.

Pozmeňujúci návrh 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1



AM\1121500SK.docx 57/131 PE602.754v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli 
spracované inak ako rezaním, mletím, 
odstredením, sitovaním, mletím, 
centrifugáciou, lisovaním, sušením, 
lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, 
zmrazením, dezinfekciou teplom alebo 
extrahovaním vodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli 
spracované inak ako rezaním, mletím, 
odstredením, sitovaním, mletím, 
odstredením, lisovaním, sušením, 
lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, 
zmrazením, dezinfekciou teplom alebo 
extrahovaním vodou.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo byť komplexnejšie, pretože rozsah rastlinných výťažkov 
a súvisiacich postupov ich získavania, ktoré sa používajú už dlhé roky a/alebo boli 
patentované, je širší. Návrh by však nemal umožňovať nebezpečné postupy, ako je napríklad 
žiarenie.

Pozmeňujúci návrh 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo 
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli 
spracované inak ako rezaním, mletím, 
odstredením, sitovaním, drvením, 
centrifugáciou, lisovaním, sušením, 
lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, 
zmrazením, dezinfekciou teplom alebo 
extrahovaním vodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo 
výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované 
inak ako rezaním, mletím, odstredením, 
lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo
extrahovaním vodou.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín 
alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli 
spracované inak ako rezaním, mletím, 
odstredením, sitovaním, drvením, 
centrifugáciou, lisovaním, sušením, 
lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, 
zmrazením, ožiarením, dezinfekciou 
teplom alebo extrahovaním vodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa za rastliny 
považujú aj riasy, ale nie sinice.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti pre používateľov hnojiva by sa vymedzenie rastlín 
nemalo zamieňať s inými materiálmi, ako sú napríklad sinice.

Pozmeňujúci návrh 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať kompost získaný 
aeróbnym kompostovaním výlučne 
jedného alebo viacerých z týchto 
vstupných materiálov:

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať kompost, kvapalný 
alebo nekvapalný mikrobiálny alebo 
nemikrobiálny extrakt vyrobený 
z kompostu, získaný aeróbnym 
kompostovaním a prípadne zabezpečujúci 
rozmnožovania prirodzene sa 
vyskytujúcich mikrobiálnych organizmov,
výlučne jedného alebo viacerých z týchto 
vstupných materiálov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) živé alebo mŕtve organizmy alebo 
ich časti, ktoré sú nespracované alebo 
spracované iba manuálnym, mechanickým 
alebo gravitačným spôsobom, rozpustením 
vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, 
destilovaním vodnou parou alebo 
zahrievaním výlučne na účely odstránenia 
vody; alebo ktorá je extrahovaná zo 
vzduchu akýmkoľvek spôsobom
s výnimkou

c) živé alebo mŕtve organizmy alebo 
ich časti, ktoré sú nespracované alebo 
spracované iba manuálnym, mechanickým 
alebo gravitačným spôsobom, rozpustením 
vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou 
s výnimkou

Or. en
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Odôvodnenie

Kompost nie je sterilný pestovateľský substrát. Je to nielen zdroj živín, ale aj inokolum živých 
organizmov, ktoré budú kolonizovať substrát, do ktorého sú zavedené (napr. znehodnotená 
pôda) a začnú kolobeh živín prostredníctvom živých procesov. Sterilizácia kompostu 
zahrievaním alebo vodnou parou zničí prínosnú inokulačnú funkciu, ktorú by kompost plnil. 
Mala by sa zrevidovať terminológia, aby ľudia nechápali „kompost“ ako sterilný 
pestovateľský substrát. Zámer návrhu právneho predpisu v tomto znení však nie je jasný.

Pozmeňujúci návrh 484
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– čistiarenského kalu, priemyselného 
kalu alebo dnového sedimentu a

– čistiarenského kalu, priemyselného 
kalu (okrem nekonzumovateľných 
zvyškov potravín, krmiva rastlinného 
pôvodu a kultúr súvisiacich 
s agropalivom) alebo dnového sedimentu a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ktoré spracúva len vstupné 
materiály uvedené v odseku 1 a

– v ktorom sú výrobné linky na 
spracovanie vstupných materiálov 
uvedených v odseku 1 jasne oddelené od 
výrobných liniek na spracovanie iných 
vstupných materiálov, než sú uvedené 
v odseku 1 a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Od [Publications office: Please 
insert the date occurring 5 years after the 
date of application of this Regulation] musí 
kompost obsahovať najviac 2,5 g/kg sušiny 
makroskopických nečistôt vo forme plastu 
veľkosti nad 2 mm. Od [Publications 
office: Please insert the date occurring 8 
years after the date of application of this 
Regulation] sa prehodnotí limitná hodnota 
2,5 g/kg sušiny s cieľom zohľadniť pokrok 
dosiahnutý pri separovanom zbere 
biologického odpadu.

5. Od [Publications office: Please 
insert the date occurring 2 years after the 
date of application of this Regulation] musí 
kompost obsahovať najviac 2,5 g/kg sušiny 
makroskopických nečistôt vo forme plastu 
veľkosti nad 2 mm. Od [Publications 
office: Please insert the date occurring 5 
years after the date of application of this 
Regulation] sa prehodnotí limitná hodnota 
2,5 g/kg sušiny s cieľom zohľadniť pokrok 
dosiahnutý pri separovanom zbere 
biologického odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny dôvod na umožnenie až 5 g/kg plastov v komposte na obdobie piatich rokov. 
Úroveň 2,5 g/kg by sa mala uplatňovať dva roky po dátume uplatnenia a mala by sa znova 
posúdiť po 5 rokoch.

Pozmeňujúci návrh 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ktoré spracúva len vstupné 
materiály uvedené v odseku 1 a

– v ktorom sú výrobné linky na 
spracovanie vstupných materiálov 
uvedených v odseku 1 jasne oddelené od 
výrobných liniek na spracovanie iných 
vstupných materiálov, než sú uvedené 
v odseku 1 a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 2 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ktoré spracúva len vstupné 
materiály uvedené v odseku 1 a

– v ktorom sú výrobné linky na 
spracovanie vstupných materiálov 
uvedených v odseku 1 jasne oddelené od 
výrobných liniek na spracovanie iných 
vstupných materiálov, než sú uvedené 
v odseku 1 a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– neprešli iným spracovaním ako 
sušením alebo lyofilizáciou a

vypúšťa sa

Or. enPozmeňujúci návrh 490
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– neprešli iným spracovaním ako 
sušením alebo lyofilizáciou a

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 491
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– sú uvedené v nasledujúcej vypúšťa sa
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tabuľke:

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Odôvodnenie

Používa sa veľa ďalších druhov a ich mikrobiálnych zoskupení, ktoré sú významné pre 
poľnohospodárov a uznávajú sa na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať látku alebo zmes určenú 
na zlepšenie spôsobov, akými tento 
hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie 
PFC 5 prílohy I.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať látku alebo zmes 
(vrátane technických pomocných látok, 
napríklad: protihrudkové činidlá, 
protipeniace činidlá, protiprachové 
činidlá, farbivá a reologické činidlá)
určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento 
produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie 
PFC 5 prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 1. Produkt na hnojenie s označením 
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môže obsahovať látku alebo zmes určenú 
na zlepšenie spôsobov, akými tento 
hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 
5 prílohy I.

CE môže obsahovať látku alebo zmes 
(vrátane technických pomocných látok, 
napríklad: protihrudkové činidlá, 
protipeniace činidlá, protiprachové 
činidlá, farbivá a reologické činidlá)
určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento 
produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie 
PFC 5 prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať látku alebo zmes určenú 
na zlepšenie spôsobov, akými tento 
hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 
5 prílohy I.

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať látku alebo zmes 
(vrátane technických pomocných látok, 
napríklad: protihrudkové činidlá, 
protipeniace činidlá, protiprachové 
činidlá, farbivá a reologické činidlá)
určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento 
produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len 
vtedy, ak sa v súlade s postupom 
posudzovania zhody uplatniteľným na 
takúto prídavnú látku preukázalo, že 
uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia na výrobok kategórie 
PFC 5 prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať inhibítor nitrifikácie, 
ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je 
uvedený v PFC 5(A)(I) prílohy I, len vtedy, 
ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka 
(N) v hnojivom výrobku skladá z foriem
dusíka (N) amónium (NH4+) a močovina 
(CH4N2O).

3. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať inhibítor nitrifikácie, 
ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je 
uvedený v PFC 5(A)(I) prílohy I, len vtedy, 
ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka 
(N) v produkte na hnojenie skladá z formy 
dusíka (N) amónium (NH4+) alebo
amónium (NH4+) a močovina (CH4N2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Hnojivý výrobok s označením CE 
môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý 
spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v 
PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak sa 
aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v 
hnojivom výrobku skladá z formy dusíka 
(N) močovina (CH4N2O).

4. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý 
spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v 
PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak sa 
aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) 
v produkte na hnojenie skladá z formy 
dusíka (N) amónium (NH4+) alebo
amónium (NH4+) a močovina (CH4N2O).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 9 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Polyméry nesmú obsahovať 
formaldehyd.

3. Polyméry nesmú obsahovať 
maximálne 600 ppm voľného 
formaldehydu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 498
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zlepšovať prenikanie vody do 
pôdy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 499
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér 
sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť 
tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila 
na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. 
Musí obsahovať aspoň 90 % organického 
uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej 
rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c)
ďalej premenení na CO2, a to počas 
maximálne 24 mesiacov.

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér 
sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť 
tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila 
na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. 
Musí obsahovať aspoň 90 % organického 
uhlíka, v porovnaní s príslušným 
štandardom v skúške biologickej 
rozložiteľnosti. Kritériá biologickej 
rozložiteľnosti, ako aj vývoj primeranej 
skúšobnej metódy tejto rozložiteľnosti sa 
zhodnotí v porovnaní s najnovšími 
vedeckými dôkazmi a stanoví k [tri roky 
po dátume uplatnenia tohto nariadenia].

Or. en

Odôvodnenie

Toto odvetvie potrebuje čas na vývoj nových poťahovacích technológií s cieľom prispôsobiť 
sa novým požiadavkám na biologickú rozložiteľnosť a splniť ich. Preto sa navrhuje stanovenie 
štandardov biologickej rozložiteľnosti s primeranými skúšobnými metódami 3 roky po dátume 
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uplatňovania nového nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 500
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér 
sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť 
tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila 
na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. 
Musí obsahovať aspoň 90 % organického 
uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej 
rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) 
ďalej premenení na CO2, a to počas 
maximálne 24 mesiacov.

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér 
sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť 
tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila 
na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. 
Musí obsahovať aspoň 90 % organického 
uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej 
rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) 
ďalej premenení na CO2, a to počas 
maximálne 12 mesiacov, pričom táto 
skúška sa tiež uskutoční v reálnych 
podmienkach in vivo, v ktorých sa 
zohľadnia rôzne miery rozkladu 
v anaeróbnych podmienkach, vo vodných 
biotopoch alebo pod vodou, v podmáčanej 
alebo zamrznutej pôde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od [Publications office, please insert the 
date occurring three years after the date of 
application of this Regulation] sa musí 
dodržiavať toto kritérium: Polymér sa 
musí dať fyzicky, biologicky rozložiť tak, 
aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na 
oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí 

2. Od [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
musia byť poťahovacie činidlá v súlade 
s týmto kritériom: Polymér sa musí dať 
fyzicky, biologicky rozložiť tak, aby sa 
jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid 
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obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, 
ktorý sa počas skúšky biologickej 
rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) 
ďalej premenení na CO2, a to počas 
maximálne 24 mesiacov.

uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí 
obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, 
ktorý sa počas skúšky biologickej 
rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) 
ďalej premenení na CO2, a to počas 
maximálne 24 mesiacov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 502
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Skúška sa vykoná pri teplote 25 °C 
± 2 °C.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Skúška sa vykoná v súlade 
s metódou na určenie úplnej aeróbnej 
biologickej rozložiteľnosti plastových 
materiálov v pôde meraním spotreby 
kyslíka alebo objemu uvoľneného oxidu 
uhličitého.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Pri skúške sa ako referenčný 
materiál použije mikrokryštalický 
celulózový prášok s rovnakými rozmermi, 
ako má skúšobný materiál.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Skúšobný materiál nesmie byť 
pred skúškou vystavený podmienkam ani 
postupom, ktorých cieľom je urýchliť 
rozklad filmu, ako je napríklad vystavenie 
teplu alebo svetlu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hnojivý výrobok s označením CE môže 
obsahovať vedľajšie živočíšne produkty 
v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009,
ktoré dosiahli koncový bod výrobného 
reťazca stanovený v súlade s uvedeným 
nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie 
špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

Produkt na hnojenie s označením CE 
môže obsahovať vedľajšie živočíšne 
produkty v zmysle nariadenia (ES) 
č. 1069/2009. Podľa tohto nariadenia je 
možné umiestniť na trh bez obmedzenia 
hnojivá, ktoré dosiahli koncový bod 
výrobného reťazca a ktoré sú uvedené 
a bližšie špecifikované v nasledujúcej 
tabuľke:

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – CMC 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

CMC 11a: INÉ PRIEMYSELNÉ 
VEDĽAJŠIE PRODUKTY

1. Produkt na hnojenie s označením 
CE môže obsahovať ďalšie priemyselné 
vedľajšie produkty pochádzajúce zo 
špecifických priemyselných procesov, 
ktoré sú vyňaté z bodu CMC 1 a sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke, za 
podmienok presnejšie uvedených v tomto 
dokumente:

2. Do [Publications office, please 
insert the date occurring 5 years after the 
publication of this regulation in the 
Official Journal of the European Union] 
je povolené používať nasledujúce, 
v súčasnosti používané priemyselné 
vedľajšie produkty ako komponentné 
materiály produktov na hnojenie 
s označením CE predávaných na trhu: 
sulfát amónny, kyselina sírová, síran 
železnatý, amoniak, síran horečnatý 
a protihrudkové činidlá, boli získané ako 
vedľajšie produkty alebo spoluprodukty 
špecifických priemyselných procesov.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 508
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) návod na určené použitie vrátane 
určeného dávkovania a určených 
cieľových rastlín;

c) indikácie na použitie podľa 
osvedčených poľnohospodárskych 
postupov, právnych predpisov Únie 
a vnútroštátnych pravidiel v rámci plánu 
hnojenia.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodári sú profesionálni používatelia minerálnych hnojív. Návody na určené 
použitie alebo cieľové rastliny môžu byť veľmi rozmanité, keďže produkty na hnojenie sa 
môžu používať na veľa účelov. Množstvo informácií na etikete balenia musí byť zvládnuteľné 
pre výrobcov aj poľnohospodárov. 

Pozmeňujúci návrh 509
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) návod na určené použitie vrátane 
určeného dávkovania a určených 
cieľových rastlín;

c) návod na určené použitie vrátane 
určeného dávkovania, uchovávania, 
časovania, určených cieľových rastlín 
alebo húb a v prípade potreby spôsobu 
použitia s cieľom predísť nežiaducim 
emisiám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) návod na určené použitie vrátane 
určeného dávkovania a určených cieľových 
rastlín;

c) stručný návod na určené použitie 
vrátane určeného dávkovania a určených 
cieľových rastlín;

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodári sú profesionálni používatelia minerálnych hnojív. Návody na určené použitie 
alebo cieľové rastliny môžu byť veľmi rozmanité, keďže produkty na hnojenie sa môžu 
používať na veľa účelov. Množstvo informácií na etikete balenia musí byť zvládnuteľné pre 
výrobcov aj poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 511
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) opis všetkých zložiek, ktoré tvoria
viac ako 5 % hmotnosti výrobku, 
v zostupnom poradí podľa hmotnosti 
sušiny, vrátane údaja o príslušných 
kategóriách surovín („CMC“) podľa 
prílohy II.

e) opis všetkých zložiek podľa
hmotnosti výrobku, v zostupnom poradí 
podľa hmotnosti sušiny vrátane údaja 
o príslušných komponentných materiáloch
(„CMC“) podľa prílohy II.

Or. enOdôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 512
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) opis všetkých zložiek, ktoré tvoria
viac ako 5 % hmotnosti výrobku, 
v zostupnom poradí podľa hmotnosti 
sušiny, vrátane údaja o príslušných 
kategóriách surovín („CMC“) podľa 
prílohy II.

e) opis všetkých zložiek podľa
hmotnosti výrobku, v zostupnom poradí 
podľa hmotnosti sušiny vrátane údaja 
o príslušných komponentných materiáloch 
(„CMC“) podľa prílohy II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) Obsah ťažkých kovov v produkte 
na hnojenie vyrobenom v EÚ vypočítaný 
ako priemer 3 posledných analýz 
vykonaných podľa požiadaviek 
predmetného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 8 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Komisia súbežne s uverejnením 
tohto nariadenia v úradnom vestníku 
Európskej únie uverejní usmerňujúci 
dokument, v ktorom poskytne výrobcom 
a orgánom dohľadu nad trhom 
objasnenie a príklady požadovaného 
vzhľadu etikiet. V tomto usmerňujúcom 
dokumente takisto uvedie, ktoré 
informácie sú relevantné v zmysle časti 1 
odseku 2 písm. d) prílohy III.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa uľahčila kontrola zo strany orgánov dohľadu nad trhom a zhoda zo strany výrobcov, 
Európska komisia by mala poskytnúť konkrétne požiadavky a vizuálne aspekty etikiet hnojív 
v usmerňovacom dokumente.

Pozmeňujúci návrh 515
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Ak sa produkt na hnojenie 
s označením CE môže používať 
v ekologickom poľnohospodárstve 
v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007, 
musí byť označený na etikete slovným 
spojením „povolené v ekologickom 
poľnohospodárstve v súlade s nariadením 
(ES) č. 834/2007“.

Produkty na hnojenie s označením CE, 
ktoré nie sú vhodné pre ekologické 
poľnohospodárstvo z hľadiska nariadenia 
(ES) č. 834/2007 a ktoré majú komerčný 
názov pripomínajúci pojmy uvedené 
v článku 23 nariadenia (ES) č. 834/2007, 
ktoré môžu zavádzať koncového 
používateľa, pokiaľ ide o použitie 
produktu v ekologickom 
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poľnohospodárstve, majú na etikete 
uvedené slovné spojenie „nie je povolené 
v ekologickom poľnohospodárstve 
v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) obsah inhibítora nitrifikácie sa 
vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia 
celkového dusíka (N) prítomného ako 
amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík 
(CH4N2O);

b) obsah inhibítora nitrifikácie sa 
vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia 
celkového dusíka (N) prítomného ako 
amónny dusík (NH4+) alebo amónny 
dusík (NH4+) a močovinový dusík 
(CH4N2O);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich 
chemických značiek v poradí N-P-K;

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich 
chemických značiek v poradí N-P-K; 
deklarovaný obsah dusíka je daný 
celkovým množstvom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, N 
z formaldehydu močoviny, N 
z dvojmočoviny izobutylidénu, N 
z dvojmočoviny krotonylidénu a N 
z kyánamidu.

Fosforečné hnojivá musia spĺňať tieto 
minimálne úrovne rozpustnosti, aby boli 
dostupné pre rastliny, inak nemôžu byť 
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označené ako fosforečné hnojivá:

– rozpustnosť vo vode: minimálne na 
úrovni 25 % z celkového množstva P,

– rozpustnosť v neutrálnom citráte 
amónnom: minimálne na úrovni 30 % 
z celkového obsahu P,

– rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre 
jemne mletý kamenný fosfát): minimálne 
na úrovni 35 % z celkového obsahu P.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia jasnosti etikety je potrebné uviesť všetky dusíkaté formy celkového obsahu 
dusíka a úroveň rozpustnosti fosforu. S cieľom optimalizovať absorpciu fosforu rastlinami, 
ktorá závisí len od rozpustnej frakcie z koreňov, je potrebné stanoviť deklarovanú úroveň 
rozpustnosti fosforu v maštaľnom hnoji.

Pozmeňujúci návrh 518
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) deklarované živiny horčík (Mg), 
vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) 
pomocou ich chemických značiek v poradí 
Mg-Ca-S-Na;

b) deklarované živiny vápnik (Ca), 
horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S)
pomocou ich chemických značiek v poradí 
Ca-Mg-Na-S;

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Pascal Durand

Návrh nariadenia
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Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) číselné údaje udávajúce celkový
obsah deklarovaných živín dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými 
nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú 
celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), 
síry (S) alebo sodíka (Na);

c) číselné údaje udávajúce priemerný
obsah deklarovaných živín dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými 
nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú 
celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), 
síry (S) alebo sodíka (Na);

Or. en

Odôvodnenie

Pri organických hnojivách nie je vždy možné úplné označenie presného kvantifikovateľného 
obsahu živín z dôvodu osobitnej povahy a/alebo prírodného pôvodu hnojiva –
množstvá/koncentrácie sú v živých systémoch prirodzene premenlivé.

Pozmeňujúci návrh 520
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) číselné údaje udávajúce celkový
obsah deklarovaných živín dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými 
nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú 
celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), 
síry (S) alebo sodíka (Na);

c) číselné údaje udávajúce priemerný
obsah deklarovaných živín dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými 
nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú 
celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), 
síry (S) alebo sodíka (Na);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

To by sa tiež malo uviesť, keďže ide o označenie stupňa mineralizácie, dostupnosti dusíka.

Pozmeňujúci návrh 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– organický uhlík (C) a – organický uhlík (C) a pomer C/N;

Or. en

Odôvodnenie

Pomer C/N by mal byť uvedený na etikete, pretože uvádza informácie o stupni mineralizácie 
a dostupnosti dusíka pre rastliny. V opačnom prípade by bolo možné uviesť dusík, ktorý nie je 
dostupný pre rastlinu.

Pozmeňujúci návrh 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PF 1(B) – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina 
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a 
výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Príliš nepresná formulácia predpisu. Nie je jasné, čo znamená „informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia“, ani čo presne 
zahŕňajú „vhodné nápravné opatrenia“. Okrem toho výrobcovia močoviny sú už aj tak 
znevýhodnení pre potrebu emisných kvót CO2, ktoré nemôžu započítať v močovine (pre 
močovinu neexistuje žiadne zachytávanie CO2). Okrem toho neboli prijaté žiadne podobné 
ustanovenia pre maštaľný hnoj a organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 524
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia 
a výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Príliš nepresná formulácia predpisu. Nie je jasné, čo znamená „informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia“, ani čo presne 
zahŕňajú „vhodné nápravné opatrenia“. Okrem toho výrobcovia močoviny sú už aj tak 
znevýhodnení pre potrebu emisných kvót CO2, ktoré nemôžu započítať v močovine (pre 
močovinu neexistuje žiadne zachytávanie CO2). Okrem toho neboli prijaté žiadne podobné 
ustanovenia pre maštaľný hnoj a organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 525
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

● celkový oxid fosforečný (P2O5), ● oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v neutrálnom citráte amónnom a vode.
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Or. en

Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého 
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny, s cieľom poskytnúť lepšie informácie poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 526
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak je prítomný mäkký mletý 
fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v kyseline mravčej,

– oxid fosforečný (P2O5) len 
rozpustný v minerálnych kyselinách,

Or. en

Odôvodnenie

Nie je bezprostredne dostupný, je dostupný len v pôdnych podmienkach s veľmi nízkym pH 
a vysokými dažďovými zrážkami. Táto informácia by mala byť uvedená na etikete s cieľom 
poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina 
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia 
a výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 528
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

● obsah organického uhlíka (C) a ● organický uhlík (C) a pomer C/N;

Or. en

Odôvodnenie

To by sa tiež malo uviesť, keďže ide o označenie stupňa mineralizácie, dostupnosti dusíka.

Pozmeňujúci návrh 529
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. ak je celkový obsah fosforu (P) 
v produkte na hnojenie s označením CE 
rovný alebo väčší ako 5 % hmotnosti 
oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné 
hnojivo“):

a) ak je obsah kadmia (Cd) rovný alebo 
vyšší ako 20 mg/kg oxidu fosforečného 
(P205), musí sa deklarovať skutočný 
obsah kadmia (Cd) v mg/kg (P205) a

b) slovné spojenie „nízky obsah kadmia“ 
alebo podobné alebo logo s týmto 
oznámením je možné použiť len vtedy, ak 
je obsah kadmia (Cd) nižší ako 20 mg/kg 
oxidu fosforečného (P205).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich 
chemických značiek v poradí N-P-K;

a) deklarované živiny dusík (N), 
fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich 
chemických značiek v poradí N-P-K. 
Deklarovaný obsah dusíka je daný 
celkovým množstvom amoniakálneho N, 
dusičnanového N, močovinového N, 
N z formaldehydu močoviny, 
N z dvojmočoviny izobutylidénu, 
N z dvojmočoviny krotonylidénu.

Fosforečné hnojivá musia spĺňať tieto 
minimálne úrovne rozpustnosti, aby boli 
dostupné pre rastliny, inak nemôžu byť 
označené ako fosforečné hnojivá:

– rozpustnosť vo vode: minimálne na 
úrovni 40 % z celkového P2O5,

– minimálne na úrovni 75 % celkového 
P2O5, rozpustnosť v neutrálnom citráte 
amónnom,

– rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre 
jemne mletý kamenný fosfát): minimálna 
na úrovni 55 % z celkového P2O5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

● celkový oxid fosforečný (P2O5), ● oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v neutrálnom citráte amónnom a vode.

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „celkový“ nie je platný z agronomického hľadiska, najmä v prípade vysokého 
a neutrálneho pH a nízkej precipitácie. Rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná 
frakcia pre rastliny, s cieľom poskytnúť lepšie informácie poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 532
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- ak je prítomný mäkký mletý 
fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v kyseline mravčej,

- oxid fosforečný (P2O5) len
rozpustný v minerálnej kyseline,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ak je prítomný mäkký mletý 
fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný 
v kyseline mravčej,

– oxid fosforečný (P2O5) len
rozpustný v minerálnych kyselinách,

Or. en

Odôvodnenie

Nie je bezprostredne dostupný, je k dispozícii len v pôdnych podmienkach s veľmi nízkym pH 
a vysokými dažďovými zrážkami. Táto informácia by mala byť uvedená na etikete s cieľom 
poskytnúť lepšie informácie pre poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 534
Marc Tarabella
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Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 4 – podzarážka 1 a 
(nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- forma ako je prášok alebo pelety

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- surovina použitá na výrobu 
a približný percentuálny podiel prísad

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina 
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a 
výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Príliš nepresná formulácia predpisu. Nie je jasné, čo znamená „informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia“, ani čo presne 
zahŕňajú „vhodné nápravné opatrenia“. Okrem toho výrobcovia močoviny sú už aj tak 
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znevýhodnení pre potrebu emisných kvót CO2, ktoré nemôžu započítať v močovine (pre 
močovinu neexistuje žiadne zachytávanie CO2). Okrem toho neboli prijaté žiadne podobné 
ustanovenia pre maštaľný hnoj a organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 537
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)I – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina 
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a 
výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Príliš nepresná formulácia predpisu. Nie je jasné, čo znamená „informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia“, ani čo presne 
zahŕňajú „vhodné nápravné opatrenia“. Okrem toho výrobcovia močoviny sú už aj tak 
znevýhodnení pre potrebu emisných kvót CO2, ktoré nemôžu započítať v močovine (pre 
močovinu neexistuje žiadne zachytávanie CO2). Okrem toho neboli prijaté žiadne podobné 
ustanovenia pre maštaľný hnoj a organické hnojivá.

Pozmeňujúci návrh 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak je prítomná močovina 
(CH4N2O), informácie o možných 
vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri 
použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a
výzva, aby používatelia uplatňovali 
vhodné nápravné opatrenia.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Pascal Durand

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Produkty na hnojenie, ktoré 
obsahujú menej ako 5 ppm kadmia, 
arzénu, olova, šesťmocného 
chrómu a ortuti, môžu mať na obale
a etikete viditeľné označenie 
„environmentálna značka“. Komisia je 
oprávnená prijať delegované akty na 
prijatie technických noriem takejto 
značky.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 540
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Produkty na hnojenie, ktoré 
obsahujú menej ako 5 ppm kadmia, 
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arzénu, olova, šesťmocného 
chrómu a ortuti, môžu mať na obale 
a etikete viditeľné označenie 
„environmentálna značka“. Komisia je 
oprávnená prijať delegované akty na 
prijatie technických noriem takejto 
značky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Celkový deklarovaný obsah dusíka 
je daný celkovým množstvom 
amoniakálneho N, dusičnanového N, 
močovinového N, N z metylénmočoviny, N 
z dvojmočoviny izobutylidénu, N 
z dvojmočoviny krotonylidénu 
a N z kyánamidu.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia navrhuje, aby celkový deklarovaný obsah živín štandardne zahŕňal všetky 
formy živín, dokonca aj tie, ktoré nebudú dostupné pre rastliny. Deklarované a označené by 
mali byť iba živiny dostupné pre rastliny, pretože iné formy dusíka a fosforu nemajú žiadny 
preukázateľný prínos pre výživu rastlín. V opačnom prípade, podľa súčasného návrhu, by 
poľnohospodári reálne neposkytovali plodinám také množstvo živín, aké očakávajú.

Pozmeňujúci návrh 542
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Celkový deklarovaný obsah dusíka 
je daný celkovým množstvom 
amoniakálneho N, dusičnanového N, 
močovinového N, N z metylénmočoviny, 
N z dvojmočoviny izobutylidénu, 
N z dvojmočoviny krotonylidénu 
a N z kyánamidu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Keď je hmotnostná koncentrácia 
celkového fosforu (P) v produkte na 
hnojenie s označením CE rovná alebo 
väčšia ako 5 % hmotnosti oxidu 
fosforečného (P2O5) („fosforečné
hnojivo“):

a) ak je obsah kadmia (Cd) rovný alebo 
vyšší ako 20 mg/kg oxidu fosforečného 
(P205), musí sa uviesť skutočný obsah 
kadmia (Cd) v mg/kg a

b) slovné spojenie „nízky obsah kadmia“ 
alebo podobný alebo logo s týmto 
oznámením môžu byť použité len vtedy, 
keď je obsah kadmia (Cd) nižší ako 
20 mg/kg oxidu fosforečného (P205).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – bod 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 10 mm; 
alebo

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 1 mm; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 10 mm; 
alebo

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 1 mm; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Nesprávna veľkosť častíc prášku. 10 mm nie je prášok. Väčšina hnojivových granúl je 
menších. Prášok si vyžaduje oveľa menšiu veľkosť.

Pozmeňujúci návrh 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 10 mm; 
alebo

c) prášok, ak aspoň 90 % produktu 
prejde sitom s okami veľkosti 1 mm; alebo

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 547
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(II) – bod 1 b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Deklarované mikroživiny v 
hnojivom výrobku s označením CE sa 
uvedú podľa svojho názvu a chemickej 
značky v tomto poradí: bór (B), kobalt 
(Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), 
molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými 
nasledujú názvy ich protiiónov.

1. Deklarované mikroživiny 
v produkte na hnojenie s označením CE sa 
uvedú podľa svojho názvu a chemickej 
značky v tomto poradí: bór (B), kobalt 
(Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), 
molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si)
a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy 
ich protiiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah dusíka (N), vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy, 
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť 
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 549
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah oxidu fosforečného 
(P2O5),

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy, 
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť 
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 550
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– celkový obsah oxidu draselného 
(K2O),

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jediným účelom pôdnych pomocných látok je zlepšiť fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy, 
a nie uvoľňovať živiny. Poskytnutie možnosti uvádzať obsah živín by mohlo viesť 
k nevhodnému použitiu týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh 551
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – PFC 6 – bod 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) informácia o tom, že produkt nie je 
prípravok na ochranu rastlín.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Organický uhlík 
(C)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický uhlík 
(C)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 

Organický dusík 
(N)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
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v absolútnom 
vyjadrení

v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
oxid horečnatý, 
oxid vápenatý, 
oxid sírový alebo 
oxid sodný

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
obsah oxidu 
horečnatého, 
oxidu 
vápenatého, 
oxidu sírového 
alebo oxidu 
sodného

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
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vyjadrení vyjadrení

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Deklarované 
formy dusíka, 
fosforu 
a draslíka

Dvojzložkové: 
maximálna 
tolerancia 
v absolútnom 
vyjadrení 1,1 N 
a 0,5 
organického N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
a 1,5 pre celkové 
množstvo dvoch 
živín

Trojzložkové:
maximálna 
tolerancia 
v absolútnom 
vyjadrení 1,1 N 
a 0,5 
organického N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
a 1,9 pre celkové 
množstvo dvoch 
živín

± 10 % celkového 
deklarovaného 
obsahu 
jednotlivých živín 
do maximálne 
2 percentuálnych 
bodov 
v absolútnom 
vyjadrení

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Organický uhlík 
(C)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický uhlík 
(C)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík 
(N)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
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percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 15 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
oxid horečnatý, 
oxid vápenatý, 
oxid sírový alebo 
oxid sodný

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
obsah oxidu 
horečnatého, 
oxidu 
vápenatého, 
oxidu sírového 
alebo oxidu 
sodného

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Prípustná 
odchýlka od 
deklarovaného 
obsahu živín a 
ostatných 
deklarovaných 
parametrov

Organický uhlík 
(C)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Organický uhlík 
(C)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Obsah sušiny ± 5,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový dusík 
(N)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík 
(N)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 

Organický dusík
(N)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
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deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
fosforečný (P2O5)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid 
draselný (K2O)

± 20 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 1,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
oxid horečnatý, 
oxid vápenatý, 
oxid sírový alebo 
oxid sodný

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celkový a vo 
vode rozpustný 
obsah oxidu 
horečnatého, 
oxidu 
vápenatého, 
oxidu sírového 
alebo oxidu 
sodného

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu týchto 
živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celková meď 
(Cu)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty do 
maximálne 2,5 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 

Celkový zinok 
(Zn)

± 50 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
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hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

hodnoty do 
maximálne 2,0 
percentuálneho 
bodu v 
absolútnom 
vyjadrení

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna 
odchýlka od 
deklarovanej 
hodnoty

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu prítomných foriem 
živín do maximálne 2 
percentuálnych bodov v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného 
obsahu prítomných foriem 
živín do maximálne 

-50 % a +100 %
deklarovaného obsahu týchto 
živín do maximálne -2 a +4

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
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2 percentuálnych bodov 
v absolútnom vyjadrení pre 
každú živinu samostatne 
a pre celkové množstvo 
živín

percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení.

maximálne 0,9 
percentuálneho bodu 
v absolútnom 
vyjadrení

Or. en

Odôvodnenie

Pri primárnych živinách musí byť zavedený kumulatívny limit. Podľa aktuálneho znenia je 
možná celková odchýlka 6 % pre NPK (2 % samostatne na každú živinu N, P a K). To by bolo 
veľmi zavádzajúce pre poľnohospodára. Malo by sa vysvetliť, že 2 % je celkový 
neprekročiteľný limit. Pokiaľ ide o sekundárne živiny, môžu byť použité ako plnivá, preto sa 
pre výrobné procesy vyžadujú vyššie a flexibilnejšie pravidlá tolerancie.

Pozmeňujúci návrh 556
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení pre každú živinu 
samostatne a pre celkové 
množstvo živín

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5
percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení 

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Tolerancie P2O5 odkazujú 
na oxid fosforečný (P2O5) 
rozpustného v neutrálnom 
citráte amónnom a vo vode.

Or. en

Odôvodnenie

Oxid fosforečný rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organický uhlík: ± 20 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík: ± 15 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík: ± 50 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík: ± 15 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,5 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 15 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,5 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,0 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (ZN) ± 15 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,0 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(B)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organický uhlík: 20 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Organický uhlík: ± 15 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík: 50 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 
percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Organický dusík: ± 15 % relatívna odchýlka 
od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 
percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,5 percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
maximálne 2,5 percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 

Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna 
odchýlka od deklarovanej hodnoty do 
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maximálne 2,0 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

maximálne 2,0 percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezaručuje úplnú efektívnosť produktov, ktoré by sa predávali 
poľnohospodárom. Je však potrebná rozumná flexibilita s cieľom zohľadniť výrobné procesy.

Pozmeňujúci návrh 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 %deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 %
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý 
prejde cez určené sito

Množstvo ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení pre každú živinu 
samostatne a pre celkové 
množstvo živín

-50 % a +100 %
deklarovaného obsahu týchto 
živín do maximálne -2 a +4
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu 
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materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Or. en

Odôvodnenie

Pri primárnych živinách musí byť zavedený kumulatívny limit. Podľa aktuálneho znenia je 
možná celková odchýlka 6 % pre NPK (2 % samostatne na každú živinu N, P a K). To by bolo 
veľmi zavádzajúce pre poľnohospodára. Malo by sa vysvetliť, že 2 % je celkový 
neprekročiteľný limit. Pokiaľ ide o sekundárne živiny, môžu byť použité ako plnivá, preto sa 
pre výrobné procesy vyžadujú vyššie a flexibilnejšie pravidlá tolerancie. Pôvodne navrhovaná 
tolerancia (± 10 %) pre granulometriu je príliš prísna, keďže meranie do veľkej miery závisí 
od vzorky. Relatívna odchýlka ± 5 % deklarovanej hodnoty pre množstvo je príliš vysoká.

Pozmeňujúci návrh 561
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý 
prejde cez určené sito

Množstvo ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení pre každú živinu 

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5
percentuálneho bodu v 

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
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samostatne a pre celkové 
množstvo živín

absolútnom vyjadrení bodu v absolútnom 
vyjadrení

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý 
prejde cez určené sito

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Or. en

Odôvodnenie

Pri primárnych živinách musí byť zavedený kumulatívny limit. Podľa aktuálneho znenia je 
možná celková odchýlka 6 % pre NPK (2 % samostatne na každú živinu N, P a K). To by bolo 
veľmi zavádzajúce pre poľnohospodára. Malo by sa vysvetliť, že 2 % je celkový 
neprekročiteľný limit. Pokiaľ ide o sekundárne živiny, môžu byť použité ako plnivá, preto sa 
pre výrobné procesy vyžadujú vyššie a flexibilnejšie pravidlá tolerancie. Pôvodne navrhovaná 
tolerancia (± 10 %) pre granulometriu je príliš prísna, keďže meranie závisí od vzorky. 
Relatívna odchýlka ± 5 % deklarovanej hodnoty pre množstvo je príliš vysoká.

Pozmeňujúci návrh 562
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý 
prejde cez určené sito

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení pre každú živinu 
samostatne a pre celkové 
množstvo živín

-50 % a +100 %
deklarovaného obsahu týchto 
živín do maximálne -2 a +4
percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení.

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý 
prejde cez určené sito

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – tabuľka

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu v 
absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu 
prítomných foriem živín do 
maximálne 2 percentuálnych 
bodov v absolútnom 
vyjadrení

± 25 % deklarovaného 
obsahu týchto živín do 
maximálne 1,5 
percentuálneho bodu 
v absolútnom vyjadrení

± 25 % 
deklarovaného 
obsahu do 
maximálne 0,9 
percentuálneho 
bodu v absolútnom 
vyjadrení
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Tolerancie P2O5 sa týkajú 
oxidu fosforečného (P2O5) 
rozpustného v neutrálnom 
citráte amónnom a vo vode.

Or. en

Odôvodnenie

Oxid fosforečný rozpustný v citráte amónnom a vo vode je dostupná frakcia pre rastliny.

Pozmeňujúci návrh 564
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka 
od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka 
od deklarovaného percentuálneho podielu 
materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebná väčšia flexibilita z dôvodu výrobných procesov.

Pozmeňujúci návrh 565
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od 
deklarovanej hodnoty

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od 
deklarovanej hodnoty

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 566
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Trojzložkové: maximálna tolerancia 
1,1 N, v absolútnom vyjadrení; 1,1 P2O5; 
1,1 K2O a 1,9 pre celkové množstvo troch 
živín.

Dvojzložkové: maximálna tolerancia 
1,1 N, v absolútnom vyjadrení; 1,1 P2O5; 
1,1 K2O a 1,5 pre celkové množstvo dvoch 
živín.

Sú potrebné tolerancie pre deklarované 
formy dusíka, fosforu a draslíka

± 10 % celkového deklarovaného obsahu 
jednotlivých živín do maximálne
2 percentuálnych bodov v absolútnom 
vyjadrení.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa stanoviť tolerancie v prípade produktov s viac ako jednou živinou podľa toho, či 
sú trojzložkové alebo dvojzložkové.

Je dôležité zabezpečiť, aby poľnohospodári dostali zložky v takých množstvách a formách, aké 
potrebujú:

– aby boli schopní upraviť hnojenie podľa potrieb plodín.

– aby mohli chrániť životné prostredie pred neprimeranými dávkami a typmi hnojív.

Pozmeňujúci návrh 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3
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Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Organický uhlík (C) ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Organický uhlík (C) ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
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bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby 

- 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu 
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 568
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter
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pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Organický uhlík (C) ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Organický uhlík (C) ± 10% relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení
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Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby 

- 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu 
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 3

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca
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Organický uhlík (C) ± 10% relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu výrobného
reťazca

Organický uhlík (C) ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5) ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení
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Celkový oxid draselný (K2O), ± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 
1,0 percentuálneho bodu v absolútnom 
vyjadrení

Sušina ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty

Množstvo - 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty v čase výroby

- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty kedykoľvek v priebehu výrobného
reťazca

Organický uhlík (C)/organický dusík (N) ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej 
hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho 
bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria ± 10 % relatívna odchýlka od 
deklarovaného percentuálneho podielu, 
ktorý prejde cez určené sito

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 
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- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5), ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
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priebehu distribučného reťazca

Oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu 
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 571
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca
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Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného 
reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 
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± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Or. en

Odôvodnenie

Podporujeme návrh Komisie, aby boli stanovené limity tolerancie pre výrobu a distribúciu 
s cieľom zabezpečiť kvalitu pomocných látok pre poľnohospodára. Úrovne tolerancie 
navrhnuté Európskou komisiou pre distribúciu sú príliš zhovievavé, mali by sa znížiť v záujme 
ochrany poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 3 – PFC 4

Text predložený Komisiou

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu 
distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 
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- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné 
deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný 
parameter

Elektrická vodivosť ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

pH ± 0,7 v čase výroby 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu výrobného
reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch 
alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s 
veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred 
vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

Oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca
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Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) ± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v 
priebehu výrobného reťazca

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy 
a náčrty;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.

Pozmeňujúci návrh 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy 
a náčrty;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy 
a náčrty;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.

Pozmeňujúci návrh 576
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy 
a náčrty;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.

Pozmeňujúci návrh 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opisy a vysvetlenia potrebné na 
pochopenie uvedených výkresov a náčrtov 
a používanie hnojivého výrobku 
s označením CE;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.

Pozmeňujúci návrh 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opisy a vysvetlenia potrebné na 
pochopenie uvedených výkresov a náčrtov 
a používanie hnojivého výrobku 
s označením CE;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.

Pozmeňujúci návrh 579
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opisy a vysvetlenia potrebné na 
pochopenie uvedených výkresov a náčrtov 
a používanie hnojivého výrobku 
s označením CE;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie ohrozuje dôverné duševné vlastníctvo výrobcov hnojív. Neexistuje žiadny 
dôvod, pre ktorý by bolo potrebné poskytnúť nákresy a schémy.
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Pozmeňujúci návrh 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opisy a vysvetlenia potrebné na 
pochopenie uvedených výkresov a náčrtov 
a používanie hnojivého výrobku 
s označením CE;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.2. Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu 
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
desať rokov od uvedenia hnojivého 
výrobku s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie hnojivý 
výrobok s označením CE, v súvislosti 
s ktorým bolo vypracované.

4.2. Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu 
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
päť rokov od uvedenia produktu na 
hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie produkt 
na hnojenie s označením CE, v súvislosti 
s ktorým bolo vypracované.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania technickej dokumentácie a vyhlásenia o zhode EÚ je pridlhá. 
V súlade s daňovými požiadavkami by bolo rozumné skrátiť túto lehotu na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej 
vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každých šesť mesiacov v prípade 
nepretržitej prevádzky závodu alebo každý 
rok v prípade periodickej výroby, a to na 
reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom 
overiť splnenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej 
vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každých šesť mesiacov v prípade 
nepretržitej prevádzky závodu alebo každý 
rok v prípade periodickej výroby, a to na 
reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom 
overiť splnenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Edward Czesak

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej 

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každých šesť mesiacov v prípade 
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vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie nepretržitej prevádzky závodu alebo každý 
rok v prípade periodickej výroby, a to na 
reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom 
overiť splnenie

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná frekvencia skúšok je príliš vysoká a prevádzky fungujúce nepretržite, či dokonca 
periodicky (napr. jeden mesiac v roku), ju nemôžu dodržať. Pre oba typy prevádzok, teda 
periodickú aj nepretržitú, je vhodnejšia frekvencia šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 585
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň 
každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej 
vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 
4.6 sa vykonávajú v mene výrobcu 
každých šesť mesiacov, a to na 
reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom 
overiť splnenie

Or. en

Odôvodnenie

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pozmeňujúci návrh 586
Eva Maydell
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Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.3.5a. Výrobca uchováva skúšobný 
protokol spolu s technickou 
dokumentáciou.

Or. en

Odôvodnenie

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pozmeňujúci návrh 587
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 5.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5,2. Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu 
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
desať rokov od uvedenia hnojivého 
výrobku s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie takýto 
hnojivý výrobok s označením CE, 
v súvislosti s ktorým bolo vypracované.

5.2. Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ a spolu 
s technickou dokumentáciou ho uchováva 
pre potreby vnútroštátnych orgánov, a to 
päť rokov od uvedenia produktu na 
hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie takýto 
produkt na hnojenie s označením CE, 
v súvislosti s ktorým bolo vypracované.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania technickej dokumentácie a vyhlásenia o zhode EÚ je pridlhá. 
V súlade s daňovými požiadavkami by bolo rozumné skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 588
Eva Maydell

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Informačné a operačné povinnosti 
notifikovaných orgánov

4a.1. Každý notifikovaný orgán bez 
zbytočného omeškania informuje 
príslušný informujúci úrad a ostatné 
orgány notifikované podľa tohto 
nariadenia, ktoré vykonávajú podobné 
činnosti v rámci posudzovania zhody 
týkajúce sa rovnakých produktov, 
o nasledujúcich prípadoch:

a) každý prípad, kedy výrobca nedodržal 
šesťmesačnú lehotu na uskutočnenie 
skúšok vyžadovaných v bode 4;

b) všetky výsledky skúšok, v ktorých sa 
preukázal nesúlad s požiadavkou 
odolnosti proti detonácii uvedenou 
v odseku 5 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 
v prílohe I.

5a.2. V prípade uvedenom v bode 5a.1 
písm. b) notifikovaný orgán požiada 
výrobcu, aby:

a) prijal nutné opatrenia v súlade 
s článkom 6 ods. 8;

b) vykonával príslušné skúšky každé 
3 mesiace v priebehu obdobia 1 roka.

Or. en

Odôvodnenie

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
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aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pozmeňujúci návrh 589
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul B – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobca uchováva kópiu 
osvedčenia o typovej skúške EÚ, jeho 
príloh a dodatkov spolu s technickou 
dokumentáciou pre potreby vnútroštátnych 
orgánov počas desiatich rokov od uvedenia 
hnojivého výrobku s označením CE na trh.

9. Výrobca uchováva kópiu 
certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh 
a dodatkov spolu s technickou 
dokumentáciou pre potreby vnútroštátnych 
orgánov počas piatich rokov od uvedenia 
produktu na hnojenie s označením CE na 
trh.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu 
s technickou dokumentáciou je pridlhá. V súlade s daňovými požiadavkami by bolo rozumné 
skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 590
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul C – bod 3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2 Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov desať rokov od uvedenia 

3.2 Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov päť rokov od uvedenia produktu 
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hnojivého výrobku s označením CE na trh. 
Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
hnojivého výrobku s označením CE, 
v súvislosti s ktorou bolo vypracované.

na hnojenie s označením CE na trh. Vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
produktu na hnojenie s označením CE, 
v súvislosti s ktorou bolo vypracované.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania písomného vyhlásenia o zhode EÚ je pridlhá. Bolo by 
rozumné skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 591
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobca uchováva technickú 
dokumentáciu pre potreby príslušných 
vnútroštátnych orgánov počas desiatich
rokov od uvedenia hnojivého výrobku
s označením CE na trh.

3. Výrobca uchováva technickú 
dokumentáciu pre potreby príslušných 
vnútroštátnych orgánov počas piatich
rokov od uvedenia produktu na hnojenie
s označením CE na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota uchovávania technickej dokumentácie a vyhlásenia o zhode EÚ je pridlhá. 
Bolo by rozumné skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 592
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 7.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.2.1 Výrobca pre každú šaržu hnojivého 
výrobku s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov desať rokov od uvedenia 

7.2.1 Výrobca pre každú šaržu produktu 
na hnojenie s označením CE vypracuje 
písomné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré 
uchováva pre potreby vnútroštátnych 
orgánov päť rokov od uvedenia produktu 
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hnojivého výrobku s označením CE na trh. 
Vo vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie šarža 
výrobku, v súvislosti s ktorou bolo 
vypracované.

na hnojenie s označením CE na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Bolo by rozumné skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 593
Antonio López-Istúriz White

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobca uchováva počas najmenej 
desiatich rokov od uvedenia výrobku na 
trh pre potreby vnútroštátnych orgánov:

8. Výrobca uchováva počas najmenej 
piatich rokov od uvedenia výrobku na trh 
pre potreby vnútroštátnych orgánov:

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota je pridlhá. Bolo by rozumné skrátiť ju na 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Návrh nariadenia
Príloha V a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Limit obsahu kadmia v hnojivách 
zlučiteľný s WTO

Každý výrobca produktov na hnojenie, 
ktorý dokáže preukázať k spokojnosti 
príslušného orgánu, že priemerná úroveň 
Cd v jeho produkte na hnojenie 
s označením CE uvedenom na trh nie je 
vyššia ako 80 mg/1 kg P2O5, sa bude 
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považovať za výrobcu, ktorý spĺňa 
požiadavku (pokiaľ ide o jeho produkty 
na hnojenie) článku 4 ods. 1 písm. a) 
nariadenia v súvislosti so všetkými jeho 
produktmi na hnojenie s označením CE 
z hľadiska limitu kadmia stanoveného 
v PFC 1(C)(I) bode 2 písm. a).

Pre výrobcov z EÚ je príslušným orgánom 
príslušný orgán toho členského štátu, v 
ktorom sú usadení.

Pre výrobcov mimo EÚ je príslušným 
orgánom Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration.  It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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