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Szanowny Panie Marszałku!

Komisja pragnie podziękować Senatowi za opinię na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na 
rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 
1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 {COM(2016) 157final}.

Inicjatywa ta została uznana za jeden z kluczowych wniosków ustawodawczych w ramach 
planu działań UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym1. Przejście do gospodarki o 
obiegu zamkniętym może potencjalnie stworzyć wiele miejsc pracy w Europie, przy 
jednoczesnym zachowaniu cennych i coraz bardziej ograniczonych zasobów oraz 
zmniejszeniu negatywnego wpływu korzystania z tych zasobów na środowisko. Wniosek ten 
ma na celu głównie ułatwienie recyklingu nawozów roślinnych.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje szerokie poparcie Senatu dla ogólnego kierunku 
przedmiotowego wniosku, w szczególności dotyczącego zmniejszenia zawartości metali 
ciężkich w glebie oraz rozszerzenia zakresu rozporządzenia w celu ułatwienia recyklingu 
nawozów roślinnych.

Jednocześnie Komisja odnotowuje obawy Senatu w odniesieniu do zaproponowanych 
najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu i niklu oraz wprowadzenia zasady zniesienia 
statusu odpadu.

Jeśli chodzi o zaproponowane maksymalne poziomy dla niklu i kadmu, uwzględniają one 
środki ostrożności uzasadnione ryzykiem, jakie narażenie na metale ciężkie stwarza dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska; poziomy te można osiągnąć dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii. Komisja jest przekonana, że proponowane okresy 
przejściowe umożliwią producentom nawozów przystosowanie się do podwyższonych norm 
dotyczących środowiska. Jeśli chodzi o kadm, w ocenie skutków stwierdzono, że dostępne są 
technologie odkadmiania, które umożliwią przestawienie się na produkcję bezpieczniejszych 
nawozów fosforanowych. Jeśli chodzi o kryteria zniesienia statusu odpadu, Komisja pragnie 
zapewnić Senat RP, że Komisja zaproponowała wyczerpujący wykaz materiałów składowych, 
który obejmuje jedynie

1 COM(2015) 614 final.



kategorie, dla których możliwe jest zdefiniowanie i powszechne uzgodnienie rygorystycznych 
wymogów bezpieczeństwa i jakości. Wykaz ten nie obejmuje materiałów pochodzących ze 
ścieków lub osadów ściekowych i Komisja jest zdania, że uwzględnienie w tym wykazie 
jakichkolwiek tego rodzaju materiałów wymagałoby uprzedniej analizy technicznej.

Kwestie poruszone w niniejszej odpowiedzi oparto na wstępnym wniosku przedstawionym 
przez Komisję. Wniosek ten znajduje się obecnie na etapie procesu legislacyjnego z udziałem 
zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Rady, w której reprezentowany jest polski rząd.

Komisja ufa, że powyższe wyjaśnienia stanowią odpowiedź na kwestie poruszone przez Senat, 
i liczy na dalszy dialog polityczny w przyszłości.

Z poważaniem
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