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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja zapisane cilje revizije uredbe o gnojilih, namenjene 
spodbujanju učinkovitosti rabe virov, povečanju harmonizacije, zmanjšanju odvisnosti od 
uvoza in spodbujanju proizvodnje gnojil v EU, hkrati pa opozarja na pomanjkljivosti, 
povezane s širšim učinkom, ki naj bi ga revidirana uredba imela. Predlagana pravila, ki ne 
temeljijo na čvrsti znanstveni podlagi, lahko ogrozijo evropske proizvajalce, trgovinski 
partnerji EU pa jih lahko izpodbijajo. Predlog bi bil lahko tudi v nasprotju z načelom o boljši 
pripravi zakonodaje, po katerem morajo biti politike in predpisi EU oblikovani tako, da se 
zastavljeni cilji z njimi dosežejo kar najučinkoviteje in najuspešneje.

V kontekstu mednarodne trgovine

Evropska unija je skoraj v celoti odvisna od uvoza fosfatne rude. Predlog revidirane uredbe o 
gnojilih, ki ga je Komisija sprejela marca 2016, bo pomembno vplival na mednarodno 
trgovino. Predlagane nerealne mejne vrednosti za kadmij bi lahko povzročile velike motnje v 
trgovini s številnimi državami, ki kopljejo fosfatno rudo, z njimi pa se odpirajo tudi resna 
vprašanja glede skladnosti s Svetovno trgovinsko organizacijo (STO).
Če bi bila revidirana pravila sprejeta v sedanji obliki, bi močno omejila izvozne tokove 
številnih držav v razvoju. Večina držav, ki fosfatno rudo izvaža v EU, mejnih vrednosti, ki jih 
predlaga Komisija, sploh ne bi mogla izpolniti. Zaradi predlaganih mejnih vrednosti bi se 
lahko zaostrile napetosti v dvostranski trgovini in bi prišlo do postopkov reševanja sporov v 
okviru STO. Poleg tega lahko pride do še večjega pomanjkanja fosfatne rude, ki se uporablja 
za proizvodnjo gnojil z oznako CE, kar bi negativno vplivalo na proizvajalce fosfatnih gnojil 
v EU, ki so v celoti odvisni od uvožene rude.
Zaradi vsega naštetega pripravljavec mnenja predlaga nove dodatne ukrepe, ki bi omogočali 
začasna odstopanja, s katerimi bi se industrija lahko prilagodila spreminjajočemu se 
regulativnemu okolju. Z znanstveno utemeljeno povprečno mejno vrednostjo za kadmij, tj. 
80 mg Cd/kg v fosfatni rudi, bi zagotovili skladnost s STO in omilili trgovinske napetosti. 

Sklepne ugotovitve

Posodobljena pravila ne smejo negativno vplivati na prizadevanja družb EU, da bi prekinile 
svojo odvisnost od uvoza, diverzificirale uvozno dobavo na mednarodnih trgih in odpravile 
odvisnost od redkih virov uvoza surovin, ki izkrivljajo cene. Prav tako ne smejo negativno 
vplivati na skladnost politik EU do držav v njenem južnem sosedstvu.
Pripravljavec mnenja obžaluje, da se Komisija le malo ukvarja z opozorili, da bi lahko 
predlagani ukrepi močno izkrivili trgovinske vzorce v mednarodni trgovini s surovinami.
Meni, da lahko mejne vrednosti za kadmij, ki so predlagane brez verodostojne znanstvene 
podlage, zelo škodijo verodostojnosti EU v očeh njenih trgovinskih partnerjev, ogrozijo 
pridobivanje surovin, preusmerijo mednarodne trgovinske tokove in nepopravljivo vplivajo na 
industrijo EU.

Tretje države, ki so monopolizirale nahajališča surovin, bi namreč lahko svoj privilegirani 
položaj in mejne vrednosti, ki jih določa uredba, izkoristile za to, da bi imele še večji nadzor 
nad dobavo surovin in da bi še povečale svoj tržni delež končnih gnojilnih proizvodov, EU pa 
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bi tako postala odvisna od uvoza končnih gnojilnih proizvodov, kar bi imelo posledice za 
prehransko varnost.

Komisija bi morala zato okrepiti spremljanje negativnih posledic predvidenih ukrepov za trg 
in trgovino, poročanje o njih ter ukrepanje v zvezi z njimi, da bi na ta način zavarovala 
stabilen in cenovno ugoden dostop do surovin, širše pa zagotovila dejansko konkurenco in 
konkurenčnost industrije gnojil v EU. Posebno pozornost bi morala nameniti izkrivljanju: 
dvojnemu označevanju cen, reguliranim domačim cenam, izvoznim omejitvam, izvoznim 
dajatvam in monopolnim ali oligopolnim strukturam znotraj industrij surovin v tretjih 
državah. Številna svetovna nahajališča fosfatne rude, katerih skupno število je sicer omejeno, 
niso na voljo proizvajalcem v EU, zato pripravljavec mnenja želi, da bi Komisija orodja, ki jih 
ima na voljo, uporabila za bolj pretočno dobavo surovin.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60a) Treba je oceniti in ublažiti 
potencialno negativne gospodarske in 
socialne posledice te uredbe za države 
evropskega sosedstva in države v razvoju, 
ki so zelo odvisne od izvoza fosfatne rude 
in gnojil. Komisija bi morala sprejeti 
ustrezne ukrepe za spodbujanje 
recikliranja ter tehnologij in postopkov za 
odstranjevanje kadmija in na ta način 
omogočiti lažje upoštevanje pogojev za 
pridobitev oznake CE. Omogočiti bi bilo 
treba tudi financiranje za uvedbo 
postopkov za odstranjevanje kadmija, 
zlasti v okviru raziskovalnega programa 
Obzorje 2020 in financiranja zunanjih 
projektov Evropske investicijske banke.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60b) Komisija je fosfatno rudo zaradi 
zelo velike odvisnosti Unije od njenega 
uvoza uvrstila med kritične surovine. 
Treba je torej spremljati posledice, ki jih 
bo ta uredba imela na dostop do oskrbe s 
surovinami na splošno in posebej na 
razpoložljivost fosfatne rude, v obeh 
primerih pa na cene. Po tovrstni oceni in 
v primeru negativnih posledic bi morala 
Komisija sprejeti ukrepe, za katere se bo 
izkazalo, da so potrebni za odpravo 
trgovinskih motenj.

Obrazložitev

Fosfatna ruda je bila uvrščena na seznam kritičnih surovin, saj gre za surovino velikega 
gospodarskega pomena za EU, a z velikim tveganjem pri njeni dobavi. Komisija bi morala 
spremljati, kakšni bodo učinki uredbe po njeni uveljavitvi na dostop, razpoložljivost in cene 
fosfatne rude, in o tem poročati. Biti bi morala v položaju, da sprejme ukrepe za odpravo 
trgovinskih motenj.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44a

Spremljanje, poročanje in podpora

Komisija do [3 leta po začetku veljavnosti 
te uredbe] in potem vsakih pet let 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo z oceno učinka uredbe na: 

– zanesljivost oskrbe s surovinami, 
razpoložljivost fosfatne rude, cene in 
gospodarske subjekte Unije, zlasti na 
mala in srednja podjetja, ter 

– gospodarstva držav evropskega 
sosedstva in držav v razvoju, ki so zelo 
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odvisne od izvoza fosfatne rude in gnojil. 
V poročilu Komisija predstavi razvoj 
postopkov za odstranjevanje kadmija in 
trende pri uvozu fosfatov. 

Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe v 
podporo gospodarskim subjektom Unije, 
zlasti malim in srednjim podjetjem, pri 
prilagajanju na zahteve iz te uredbe, 
vključno z boljšim dostopom do finančnih 
sredstev EU za raziskave.

Komisija za ublažitev morebitnih 
negativnih posledic in lažje upoštevanje 
pogojev za pridobitev oznake CE zagotovi 
med drugim tehnično in finančno pomoč 
državam evropskega sosedstva in državam 
v razvoju za spodbujanje recikliranja ter 
industrijskih tehnologij in procesov za 
odstranjevanje kadmija.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – PFC 7 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mešanje ne sme spremeniti narave
posameznega komponentnega gnojilnega 
proizvoda

3. Mešanje ne sme spremeniti 
funkcije posameznega komponentnega 
gnojilnega proizvoda
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