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HNOJIVA 

2016 

PS G7 12. 4. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying 

down rules on the making available on 

the market of CE marked fertilising 

products and amending Regulations (EC) 

No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009  

- Presentation of the Impact 

Assessment by the Commission 

and exchange of views  

- Presentation of the proposal by the 

Commission and exchange of 

views (poss.) 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

EK zveřejnila návrh nařízení 17.03.2016. Návrh byl poprvé 

diskutován na PS G7 dne 12.04.16, na kterém byly představeny 

základní principy návrhu a výsledky hodnocení dopadů.  

PS G7 26. 4. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Presentation of the proposal by the 

Commission and exchange of views 

- Examination of Chapters II to IV, 

Chapters V to VI (poss.) 

Ing. Jaroslav 

Houček  
(ÚKZÚZ) 

Výměna názorů na hlavní principy návrhu a projednávání 

jednotlivých kapitol návrhu (kap. II. – V.) pokračovaly na jednání PS 

G7 dne 26.04.16. 

PS G7 10. 5. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

Ing. Jaroslav 

Houček  
(ÚKZÚZ) 

Na jednání PS G7 dne 10. 05. 16 pokračovalo první kolo 

projednávání jednotlivých kapitol návrhu. 

 



Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 

(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of Chapters I; VI and 

VII 

- Examination of Annexes I , II and 

III (poss.) 

PS G7 6. 6. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Continuation of the examination of 

Annexes I , II and III 

Ing. Jaroslav 

Houček  
(ÚKZÚZ) 

Na tomto zasedání bylo dokončeno projednávání Přílohy I a začalo 

projednávání Přílohy II a III. 

PS G7 20. 6. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Continuation of the examination of 

the Annexes 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

Na jednání pokrčovalo projednávání příloh, konkrétně přílohy I, od 

kategorie funkce výrobku (KFV) 5. Agronomická aditiva až po 

přílohu II. SK PRES na závěr informovalo o plánu projednávání: 

cílem je dokončit projednávání příloh a navrhnout nový 

kompromisní text s cílem schválit obecný přistup Rady. 

PS G7 
14. + 15. 7. 

2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

Na zasedání konaném ve dnech 14. a 15. července pokračovalo 

projednávání Přílohy II a III návrhu nařízení. 
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– Continuation of the examination of 

the Annexes 

– Examination of the recitals (poss.) 

PS G7 
20. + 21. 9. 

2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Continuation of the examination of 

the proposal, in particular the new 

Presidency compromise text 

suggestions 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

Na jednání se projednával návrh kompromisního textu, textová část 

a příloha I. Po prvotním projednaní původního návrhu se 

identifikovaly některé oblasti, kde se ukázaly větší názorové rozdíly 

mezi EK a členskými státy. 

PS G7 
25. + 26. 10. 

2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Continuation of the examination of 

the proposal, in particular the new 

Presidency compromise text 

suggestions 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

PRES na jednání vyzvalo ČS k zaslání připomínek a zdůvodnění 

pozic k problematice Cd ve fosforečnanech a k limitům 

mikrobiologické kontaminace.  

PRES deklarovalo zájem dokončit projednávání návrhu do konce 

roku, s ohledem na průběh se to jeví jako poměrně ambiciózní plán. 

Mnoho zemí dalo najevo, že budou potřebovat další čas na 

přezkoumání návrhu, 

vyjádření a vnitrostátní diskuze. 

PS G7 
15. + 16. 11. 

2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

Ing. Jaroslav 

Houček  
(ÚKZÚZ)  

Na jednání PS G7 ve dnech 15. a 16. 11. 2016 proběhla diskuse nad 

přílohami I až V. 

PRES ukončilo průběh jednání s tím, že navrhne další kompromisní 

text do 22. (či 23. 11.), komentáře od delegací pak žádá do 27.11. 

Spolu s komentáři si mají delegace připravit eventuální zásadní 
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- Continuation of the examination of 

the proposal, in particular the new 

Presidency text suggestions 

výhrady bránící z jejich pohledu schválení navrženého textu. Další 

zasedání bude 30. 11.  

Na tomto zasedání se podrobně neprojednávaly limity kadmia a 

nebyl navržen jiný model než ten vycházející z postupného snižování 

limitu kadmia 60-40-20 ppm u fosforečných hnojiv. Navíc řada zemí 

dosud chce řadu aspektů nařízení konzultovat na národní úrovni - 

dokončení projednávání návrhu do konce roku (cíl PRES) není příliš 

pravděpodobné.  

 

PS G7 30. 11. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the new Presidency 

text suggestions 

- Information on future procedural 

steps regarding the proposal 

Ing. Jaroslav 

Houček  
(ÚKZÚZ) 

Hlavní náplň jednání se týkala diskuze k limitním hodnotám čtyř 

rizikových prvků – kadmium, chrom, zinek/měď.  

PRES navrhne další kompromisní text do 7.12. Řada států stále není 

příliš ochotna přistoupit na současné znění textu nařízení (především 

v otázce limitů rizikových prvků), některé další se ani na tomto 

zasedání nevyjádřily, zda vůbec a případně které varianty 

limitů/označovací povinnosti diskutovaných rizikových prvků by pro 

ně byly akceptovatelné – převážně s argumentem, že stále probíhají 

diskuze s národními experty.  

Poslední zasedání letošního roku se uskuteční 12.12.2016, v první 

polovině roku 2017 pak převezme předsednictví Malta.      

PS G7 12. 12. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the new Presidency 

text suggestions 

Ing. Miroslav 

Florián, Ph.D. 

(ÚKZÚZ) 

Na jednání PS G7 dne 12. 12. 2016 proběhla diskuse nad 

kompromisními návrhy k limitům Cd, Cu/Zn, Cr a čl. 42 a nad 

dalšími změnami v textu nařízení a přílohách. 

První zasedání za MT PRES je ohlášeno na 18. 1. 2017. Cílem MT 

je již začátkem příštího roku dosáhnout kompromisu. Chtějí 

akcentovat vlivy na zdraví a životní prostředí. Zdůrazňují potřebu 

oběhové ekonomiky, recyklace a trvalé udržitelnosti.  
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- Information by the Presidency 

- Information by the incoming MT 

Presidency (poss.) 

Jako nejsložitější oblast pro hledání kompromisu se jeví 

problematika limitů kadmia u fosforečných hnojiv. Zde se zatím 

nedaří najít řešení, které by podpořila většina států. Očekává se také 

zveřejnění stanoviska Evropského parlamentu. To by mohlo vyslat 

signál, kterým směrem by bylo možné kompromis hledat.  

2017 

PS G7 18. 1. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

- Information by the Presidency 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS G7  dne  18.1.17 diskutovala nový kompromisní návrh připravený 

MT PRES, v jehož projednávání se bude pokračovat i na 

nadcházejícím zasednání. 

PS G7 27. 2. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

ÚKZÚZ PS projednala druhou část Přílohy II týkající se označování a dále 

druhou část příloh IV, II a I. PŘES informvoalo, že příští PS 

proběhne dne 14.3. (budou projednány mj. limity chromu) a další dne 

27.3. Jednání plánované 4.4. se nekoná. Termín rpo písemné 

připomínky je 8.3.  

PS G7 14. 3. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

ÚKZÚZ PS projednala nizozemský návrh na úpravu nitrátové směrnice, 

konkrétní návrhy delegací na úpravy jednotlivých článků nařízení, 

problematiku limitů Cd a část Přílohy I. PRES informovalo, že příští 

jednání proběhne 27. 3., a že připraví nový kompromisní text. 
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amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Examination of the latest Presidency 

compromise text 

PS G7 27. 3. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Examination of the latest Presidency 

compromise text 

ÚKZÚZ PRES zahájilo čtvrté zasedání PS za svého předsednictví informací, 

že další PS proběhne 2.5. Informovali, že dnešní jednání bude 

věnováno přílohám a potétextové části textu. V novém 

kompromisním textu se snažili zohlednit připomínky delegací. 

PS G7 2. 5. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

Doc. 8279/17 ENT 98 MI 334 AGRILEG 

80 ENV 362 CHIMIE 40 IND 86 CODEC 

609 

– Examination of the latest Presidency 

compromise text 

– Information by the Presidency 

ÚKZÚZ, SZB Na PS byly projednány písemné návrhy delegací vtělené do 

dokumentu PRES 4802/17 včetně návrhu CZ na přechodný režim pro 

biostimulanty změnou článků 48 a 49, který byl přijat vcelku 

pozitivně. Dále byly projednány limity Cr. PRES informovalo, že 

příští PS proběhne dne 8. 6. a termín pro zaslání komentářů delegací 

je 16. 5. 

 

PS G7 8. 6. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

ÚKZÚZ Jednalo se o poslední zasedání maltského předsednictví. Na PS byly 

projednány všechny články a přílohy nového textu nařízení se 

zaměřením na provedené změny. Estonsko jako nová předsednická 

země informovala, že pod jejím vedením se začne dvoudenním 

zasedáním ve dnech 19.-20.7.2017. 
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amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

Doc. 9872/17 ENT 143 MI 470 AGRILEG 

108 ENV 566 CHIMIE 54 IND 150 

CODEC 961 

– Examination of the latest Presidency 

compromise text 

– Information by the Presidency 

CRP I 5. 7. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 (First reading) 

(Legislative deliberation) 

= State of play and guidance for 

future work 

 Coreper projednal otázku limitů kadmia v návrhu nařízení o 

hnojivých výrobcích a vzal na vědomí názory ČS. CZ a další ČS 

vyjádřily podporu návrhu EK na postupné zpřísňování z 60 mg/kg na 

40 mg/kg po třech letech a na 20 mg/kg po dvanácti letech, přičemž 

LU, LT, SK, CZ, HU, DK, SE, NL, SI indikovaly flexibilitu směrem 

k pomalejšímu zavádění limitů. Řešení v podobě dočasných 

národních derogací může akceptovat poměrně velké množství ČS - 

LU, SK, LT, CZ, DK, IE, SE, FI, HU, SI, NL, IE, LV, RO, NL a MT. 

Požadavek na zpracování studie proveditelnosti by v rámci 

kompromisu a v závislosti na výši limitů podpořily LU, BE, IT, FR, 

HU, CZ, DE, HR, LV, RO, NL, SI, AT a CY. SK podpořeno CZ 

rovněž zmínilo, že otázka limitu pro celkový chrom je pro ně velmi 

důležitá.  PRES bude dále pracovat na kompromisním návrhu a k 

řešení limitů kadmia se vrátí již na pracovní skupině dne 20. 

července. 

PS G7 20. 7. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

ÚKZÚZ Na PS byly projednány změeny v kompromisním textu (10752/17) 

oproti předchozíı verzi a dále pozměňovací návrhy EP obsažené ve 

zprávě IMCO. Z přístupu PRES je zřrejmée, že cílem je co 

nejrychlejší dokončení návrhu včetně dojednání s EP, vzhledem k 

tomu, že PRES dosud nemá mandát od Coreperu pro vyjednávání s 

EP k žádné části textu naříızení. 
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– Examination of the latest Presidency 

compromise text 

– Information by the Presidency on the 

discussion at Coreper level 

– Examination of IMCO draft amendments 

(poss.) 

PS G7 15. 09. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

- Examination of remaining IMCO 

draft amendments 

 

ÚKZÚZ, SZB Na PS byly projednány změny v novém kompromisním textu 

(11718/17) oproti předchozí verzi a dále skupiny pozměňovacích 

návrhů EP. Širší debata proběhla k otázce rozsahu delegovaných aktů 

a konkretizaci zmocnění. Byl rovněž projednán návrh CZ, SK a FI 

dle pozičního dokumentu 8348/2017 k zavedení limitu pro celkový 

chrom. Většina ČS podporuje buď limit pro celkový chrom, nebo je 

alespoň ochotna akceptovat variantu označování obsahu chromu. 

PRES přislíbilo otázku chromu ještě jednou projednat. Příští PS 

proběhne 25. 9. a bude se věnovat otázce delegovaných aktů, novým 

změnám v kompromisním textu v návaznosti na proběhlou diskuzi a 

zbývajícím návrhům EP. K řešení otázky limitů kadmia PRES zatím 

neuvedlo další postup. 

PS G7 25. 09. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

SZB Na PS byly projednány změny v novém kompromisním textu 

(12326/17) oproti předchozí verzi včetně úpravy k chromu a dále 

písemné komentáře FR a UK, dokument PRES k delegovaným 

aktům a pozměňovací návrhy EP.  PRES informovalo, že do konce 

týdne zašle kompromisní návrh k limitům kadmia, který bude 

projednán na příští PS 6. 10. Na základě diskuze na PS bude 

rozhodnuto, zda bude celý text nařízení postoupen na CRP. Plánem 

PRES je předložit text CRP do konce října. PRES také požádalo o 

zaslání pozic ty ČS, které mají výhradu k přezkumu k 

navrženým variantám označování chromu (příloha III nebo příloha 

IV) a k delegovaným aktům. 
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PS G7 06. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

- Examination of a Presidancy paper 

SZB Na PS byly projednány změny v novém kompromisním textu 

(12326/1/17) oproti předchozí verzi. Diskuze proběhla k označování 

celkového chromu, které bylo na podnět CZ zapracováno do přílohy 

III, a dále zejména k novému kompromisnímu návrhu PRES k 

limitům kadmia. Návrh PRES na možnost ČS zvolit si jeden ze tří 

limitů kadmia byl podroben právní analýze PSR, která shledává 

návrh za v souladu s právním základem (článek 114 SFEU), ale 

nevylučuje riziko případného jiného výkladu ze strany SDEU. Návrh 

PRES se setkal jen s částečnou podporou ČS, jelikož některé ČS 

odmítají ustoupit ze svých požadovaných limitů (zejména ES, PT, IT, 

PL, DE, UK, FR, RO). PRES uvedlo, že otevřené otázky návrhu, tj. 

minimálně otázka kadmia, bude projednána na CRP, jehož termín 

zatím není znám. Termín pro písemné komentáře je 13.10. 

PS G7 06. 11. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

- Examination of a Presidancy paper 

- Examination of EP amendments 

(poss.) 

ÚKZÚZ Na PS byly projednány změny v novém kompromisním textu 

(13567/17) oproti předchozí verzi. Změny v textu nebyly podrobeny 

výraznější kritice. Širší diskuze proběhla k problematice možnosti 

využívání vedlejších produktů z průmyslu, většina států se nicméně 

vyjádřila ve smyslu, že tento směr podporují. Největší diskuze 

proběhla k novému návrhu PRES ke kadmiu. Situace je nadále 

polarizovaná, jedna skupina států podporuje vyšší limit, případně 

limit 60, ale bez dalšího snižování, zatímco významná skupina států 

vyžaduje jasný závazek snižování limitní hodnoty v budoucnu. PRES 

sdělilo, že v pondělí (13. 11.) rozešle nový kompromisní návrh ke 

kadmiu a současně počítá se zařazením návrhu nařízení na 

COREPER ve druhé polovině týdne (patrně čtvrtek 16. 11.) Termín 

pro písemné komentáře je pátek 10. 11. 

PS G7 

attachés 
23. 11. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

SZB Na PS byl projednán kompromisní návrh PRES ke kadmiu 

(13323/2017), který nezískal dostatečnou podporu a PRES proto na 

základě pozic ČS zašle začátkem příštího týdne nový návrh, ve 
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of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

- Examination of the latest 

Presidency compromise text 

- Examination of a Presidancy 

working paper 

kterém odstraní možnost ČS stanovit si limit 40 mg, ponechá revizní 

klauzuli a doplní možnost ponechání derogace pro ty ČS, které mají 

nyní derogaci dle Smlouvy. Ke kompromisnímu textu jako celku se 

většina ČS vyjádřila pozitivně. PRES očekává zaslání pozic k celému 

textu do 30. 11. včetně k návrhu UK na snížení frekvence testů 

výbušnosti na 3 měsíce. PS G7 27.11. byla zrušena. 

CRP I 20. 12. 2017 

Regulation on fertilisers 

- Mandate for negotiations with the 

European Parliament 

 Coreper projednal a schválil mandát pro zahájení neformálních 

trialogů s EP. Proti mandátu hlasovaly CZ, SK, SI, HU, DK, BE, LV, 

LT a PT. CZ představila obsah prohlášení, které bude připojeno do 

záznamu z jednání Coreperu a podle kterého kompromisní řešení pro 

kadmium nezajišťuje dostatečnou ochranu zdraví a životního 

prostředí. K prohlášení se připojily SK, SI, HU, DK, LV, LT a BE. 

DE podpořilo mandát, ačkoli rovněž považuje limit pro kadmium za 

málo ambiciózní. PT hlasovalo proti mandátu z důvodu nezahrnutí 

kompostovacích procesů do působnosti nařízení a bylo podpořeno ze 

strany CY a MT. Mandát byl výslovně podpořen ze strany IT, PL, 

FR, DE, CY, MT, HR, NL a SE. IT zmínila výhrady k označování 

celkového chromu. EK uvítala navržený kompromisní text jako 

dobrý základ pro jednání s EP, ale v otázce kadmia je ke kompromisu 

kritická, jelikož text nepočítá se snižováním limitu a nedává tak 

podnět pro zavádění dekadmiačních technologií. Současně EK 

vyslovila právní pochyby k ponechání výjimky ze Smlouvy těm 

státům, které je nyní mají, jelikož toto řešení není právně korektní k 

ostatním členským státům. 

2018 

CRP I 26. 01. 2018 
Regulation on fertilisers  PRES informovalo Coreper o výsledku prvního trialogu, který se 

uskutečnil dne 25. 1. Trialog se nesl v konstruktivním duchu a byl 
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- Presidency debriefing on the 

outcome of the trilogue 

dohodnut pracovní plán trialogů s rozdělením na politická témata a 

témata, která budou projednána na technické úrovni. Mezi politická 

témata byla zařazena otázka limitů kadmia, vedlejších průmyslových 

produktů a delegované akty k rozsahu působnosti nařízení. PRES 

připraví čtyřsloupcový dokument, který bude projednán na pracovní 

skupině dne 1. 3. za účelem přípravy druhého trialogu, který se 

uskuteční dne 20. 3. EK uvedla, že doufá v rychlé přijetí nařízení, 

které je důležité pro naplnění cílů oběhového hospodářství. Žádný 

ČS, včetně CZ, k tomuto bodu nevystoupil. 

PS G7 01. 03. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Preparation of trilogue meetings including 

verification of positions of delegations 

towards IMCO amendments 

 Na zasedání se projednávaly dva hlavní okruhy problematiky jako 

příprava mandátu na další trialog. V otázce možného využití 

vedlejších produktů z průmyslu většina zemí (+EK) souhlasila 

s navrženým textem ze strany PRES. CZ vyjádřila výhrady kvůli 

obavě, aby tento postoj nebyl zneužíván při aplikai některých 

rizikových materiálů, které by za normálních okolností musely být 

považovány za odpady. K tomuto postoji se připojila zejména FR, 

dále SK, ES, DE. Dále byly projednány vybrané pozměňovací 

návrhy ze strany EP. CZ přednesla dle instrukce své výhrady ke 2 

pozměňovacím návrhům, ty byly převážně podporované.  

PS G7 

attachés 
08. 03. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Examination of a Presidency 

Working Paper 

SZB Na PS byl projednán kompromisní návrh PRES k vedlejším 

průmyslovým produktům (1787/2018 REV 1) jako mandát na druhý 

trialog, který proběhne 20.3. Proti návrhu PRES se vyslovil blokační 

počet ČS - FR, CZ, ES, BE, SK, UK, DE, PL. Alternativní návrh pěti 

ČS – FR, ES, CZ, SK a LT (2887/2018) obdržel větší podporu, ačkoli 

některé ČS mají výhrady k pozitivnímu seznamu pro vedlejší 

průmyslové produkty (NL, IT, IE, SE). PRES na základě diskuze 

rozeslalodne  9.3. dvě varianty – návrh pěti ČS a nový kompromisní 

návrh kombinující prvky původního návrhu PRES a návrhu 5 ČS 
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(nové CMC12, bez seznamu). Termín pro reakci ČS je 12.3. poledne. 

Poté PRES rozhodne, jaký text bude předložen na CRP 16.3. 

CRP I  16. 03. 2018 

Regulation on fertilisers 

- Preparation for the trilogue 

 Coreper schválil mandát na druhý trialog s jednou změnou oproti 

předloženému textu, a to s vynětím poznámky pod čarou č. 2 v 

kategorii CMC1 (kategorie složkových materiálů), kterou 

požadovaly ES, CZ, FR, SK, UK, LT a HU. Členské státy obecně 

vyjádřily podporu zahrnutí vedlejších průmyslových produktů do 

působnosti nařízení a předložený mandát výslovně podpořily IT, DE, 

PL, NL, UK, RO, SI, HU, PT, NL a MT. Skupina členských států ve 

složení ES, CZ, FR, SK a BE podpořená RO, NL a MT požadovala 

z důvodu zajištění dostatečné bezpečnosti produktů odstranění 

modulu A pro posouzení shody (nejméně přísný modul pro 

posouzení shody) a jeho nahrazení moduly B a C. Vzhledem k tomu, 

že se IT, UK, PL, HU i EK vyjádřily pro ponechání modulu A, nebyla 

tato úprava zohledněna. PRES informovalo, že na žádost EP byl 

trialog odložen na dne 11. 4. 

CRP I 13. 04. 2018 

Regulation on fertilisers 

- Presidency debriefing on the 

outcome of the trilogue 

 Coreper byl informován o výsledku druhého trialogu, který se 

uskutečnil dne 11. 4. PRES vycházelo z mandátu, který byl schválen 

na jednání Coreperu dne 16. 3. a který se týká zahrnutí vedlejších 

průmyslových produktů do působnosti nařízení. Bylo rozhodnuto o 

opětovném projednání otázky modulů na pracovní úrovni z důvodu 

požadavku EP na vysvětlení možnosti použití bezpečnějších modulů 

B a C. Kromě vedlejších průmyslových produktů bylo projednáno 

také téma limitů kadmia, kde obě strany trvaly na svých schválených 

pozicích. Podle informace PRES připravuje nový kompromisní 

návrh ke kadmiu zpravodajka za výbor ENVI E. Gardini (IT, EPP). 

Třetí trialog se uskuteční dne 23. 5. a pracovní skupina proběhne dne 

14. 5. Žádný ČS, včetně CZ, k tomuto bodu nevystoupil. 
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PS G7 04. 06. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal on the basis of a 4-

column-doc 

SZB PRES informovalo o stavu vyjednávání s EP. Proběhlo několik 

technických jednání, na kterých bylo množství textu Rady ze strany 

EP akceptováno. Pro některé z částí návrhu však EP neprojevil vůli 

v jednání pokročit. Čtyřsloupcový dokument obsahuje kompromisní 

návrhy k některým ustanovením, které budou dnes projednány, a poté 

PRES rozhodne o dalším postupu. Kadmium zůstává otevřenou 

otázkou a PRES se bude v dalším trialogu striktně držet mandátu. 

Přílohy III a IV dosud nebyly s EP projednány. PRES projednalo s 

EP všechny články a dnes proběhne technické jednání s EP k příloze 

I a II (CMC1 – 4). Informaci o výsledku dnešního technického 

jednání podá PRES později. 

CRP I 20. 06. 2018 

Debrífink z trialogu s EP SZB Coreper byl informován o výsledku třetího trialogu, který se 

uskutečnil dne 19. 6. Ačkoli se trialog dle PRES nesl v 

konstruktivním duchu, nebylo dosaženo dohody k žádnému z 

projednaných témat: pravomoci v přenesené působnosti pro změny 

přílohy I, odpadové materiály, vedlejší živočišné produkty, název 

nařízení, rozpustnost živin, mulčovací materiály, limit sodíku a 

definice rizika. V části kadmia se obě strany držely striktně mandátu 

a nebylo proto dosaženo pokroku. Žádný z ČS, včetně CZ k tomuto 

bodu nevystoupil. 

PS G7 28. 09. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules on the making available on the market 

of CE marked fertilising products and 

amending Regulations (EC) No 1069/2009 

and (EC) No 1107/2009 

– Examination of the latest compromise 

suggestions on the basis of a 4-column-doc 

SZB Na jednání PS dne 28. 9. proběhla příprava na trialog, který se měl 

uskutečnit dne 17. 10. 2018. Na jednání byly projednány 

kompromisní návrhy PRES ke zbývajícím problematickým bodům. 

U většiny bodů se podařilo najít kompromis s výjimkou dvou bodů - 

limitů kadmia a uvádění informace o obsahu chromu. Tyto dva body 

byly předmětem následných bilaterálních schůzek s PRES. CZ 

během obou jednání deklarovala svou pozici s tím, že u kadmia je 

ochotna ustoupit ze své dosavadní pozice (podpora postupného 

snižování limitu kadmia 60-40-20 ppm), avšak za podmínky, že 
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bude-li stanoven pouze jeden limit 60 ppm a další snižování limitu 

by mělo být stanoveno až v rámci případné revize nařízení (revizní 

klauzule), pak by měl limit 60 ppm být účinný již od data vstupu v 

platnost nařízení. U uvádění informací o obsahu chromu pak CZ trvá 

na povinnosti uvést celkový obsah chromu v příbalové informaci a 

nesouhlasí s uváděním této informace pouze v technické 

dokumentaci. CZ je nicméně připravena přehodnotit svou pozici 

zejména pak s ohledem na to, jaké ústupky budou případně ochotny 

učinit ČS, které odmítají úpravu postupného snižování limitů (PL, 

UK, PT, IT, BG, EL, RO - BM). Stále je bohužel ve hře i varianta, 

že nebude dosaženo dohody. 

 

Trialog plánovaný na 17. 10. 2018 byl zrušen. 

2019 

EP 27.03. 2019 

REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

laying down rules on the making available on 

the market of CE marked fertilising products 

and amending Regulations (EC) No 

1069/2009 and (EC) No 1107/2009 

 EP přijal rozhodnutí 

CRP 15.05.2019 

REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

laying down rules on the making available on 

the market of CE marked fertilising products 

and amending Regulations (EC) No 

1069/2009 and (EC) No 1107/2009 

 Odsouhlaseno. 

Rada EU 21.05.2019 

REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

laying down rules on the making available on 

 Přijato Radou. 
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the market of CE marked fertilising products 

and amending Regulations (EC) No 

1069/2009 and (EC) No 1107/2009 

OJ EU 

L170 
25.06.2019 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, 

kterým se stanoví pravidla pro dodávání 

hnojivých výrobků EU na trh a kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 

1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 

2003/2003 (Text s významem pro EHP) 

 Nařízení zveřejněno v ÚV EU. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=CS

