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Produkty nawozowe z oznakowaniem CE
W marcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie produktów nawozowych,
który rozszerza zakres obowiązującego prawodawstwa oraz ustanawia limity zanieczyszczeń w
produktach nawozowych. Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko w sprawie wniosku podczas
drugiej październikowej sesji plenarnej.

Kontekst
Produkty nawozowe wykorzystuje się do wspomagania wzrostu roślin, głównie w rolnictwie. Według
szacunków Komisji Europejskiej 80 % wartości rynkowej wszystkich produktów nawozowych stanowią
nawozy nieorganiczne (chemikalia syntetyczne lub minerały), roczny obrót w sektorze produktów
nawozowych wynosi między 20 a 25 mld EUR, a sektor ten zapewnia około 100 000 miejsc pracy. Stały
wzrost liczby ludności na świecie sprawia, że nawozy przynoszą kluczowe korzyści, przede wszystkim
zwiększając wydajność plonów. Używanie nawozów niesie jednak pewne ryzyko, takie jak utrata składników
odżywczych (co negatywnie wpływa na klimat, zdrowie ludzi i różnorodność biologiczną oraz na jakość
powietrza, wody i gleby), brak bezpieczeństwa dostaw (ponad 90 % stosowanych w UE nawozów
fosforowych pochodzi z importu) oraz, w niektórych przypadkach, obecność w nawozach fosforowych
szkodliwych substancji chemicznych, takich jak kadm.

Wniosek Komisji Europejskiej
W marcu 2016 r., zgodnie z zapowiedziami z 2015 r., Komisja przedstawiła plan działania UE dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym, wniosek, którego celem jest propagowanie przemysłowej produkcji
nawozów ze źródeł krajowych (dzięki czemu odpady przekształcane są w środki odżywcze dla roślin
uprawnych) oraz wprowadzenie zharmonizowanych limitów kadmu w nawozach fosforowych. Wniosek
obejmuje szeroki zakresu produktów nawozowych. Wprowadza on oznakowanie CE dla produktów
nawozowych zgodnie z „nowymi ramami prawnymi” dotyczącymi produktów na rynku wewnętrznym.
Ustanawia też konkretne wymogi dotyczące jakości (na przykład minimalnej zawartości składników
pokarmowych lub materii organicznej), bezpieczeństwa (na przykład maksymalnej zawartości metali ciężkich,
domieszek i zanieczyszczeń) oraz etykietowania. Według Komisji wniosek przyniesie szereg korzyści, wśród
których wymienić można: stworzenie około 120 000 miejsc pracy; zmniejszenie zależności od surowców z
importu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń; ogólne obniżenie kosztów
przestrzegania przepisów ponoszonych przez podmioty gospodarcze. Komisja wskazuje, że koszty są
„proporcjonalne do oczekiwanych korzyści dla przedsiębiorstw i społeczeństwa”, szczególnie narażona może
być konkurencyjność MŚP.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W sprawozdaniu przyjętym w dniu 13 lipca 2017 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(IMCO) wprowadziła do wniosku szereg zmian, a wśród nich: ograniczenie obciążeń administracyjnych i
odpowiedzialności podmiotów gospodarczych; zwiększenie wymogów dotyczących zawartości składników
odżywczych w produktach nawozowych, tak aby zagwarantować ich jakość; oraz limity zanieczyszczeń w
nawozach i zmiany, w szczególności poprzez przyspieszenie wdrożenia limitu 20 mg/kg kadmu w nawozach
fosforowych (z 12 do 9 lat od daty rozpoczęcia stosowania). Zmieniony wniosek zobowiązywałby też Komisję
do tego, by trzy i pół roku od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia przedstawiła sprawozdanie w
sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów nawozowych, skutków ograniczenia zawartości
domieszek, stanu technologii odkadmiania oraz konsekwencji dla handlu. Rok po wejściu w życie
rozporządzenia Komisja musiałaby też rozważyć kryteria dotyczące stosowania przetworzonego nawozu
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naturalnego w produktach nawozowych. Sprawozdanie ma zostać poddane pod głosowanie na sesji
plenarnej w październiku 2017 r.
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