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INDOKOLÁS
1.

A JAVASLAT HÁTTERE

•

A javaslat indokai és céljai

1.

Ez a javaslat a piacon megmutatkozó azon jelentős gondok megoldását célozza,
amelyekre először a 2003/2003/EK rendelet (a továbbiakban: a műtrágyákról szóló
meglévő rendelet) 2010-ben végzett utólagos értékelése során derült fény1. A javaslat
a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv2 egyik kulcsfontosságú
jogalkotási javaslata is egyben.
Az első indok és cél

2.

Először is az olyan innovatív termésnövelő termékek, amelyek a körforgásos
gazdasági modellel összhangban gyakran biohulladékból vagy egyéb másodlagos
nyersanyagokból újrafeldolgozás révén nyert tápanyagokat vagy ilyen szerves
anyagokat tartalmaznak, az eltérő nemzeti szabályozások és szabványok miatt
nehezen jutnak a belső piacra.

3.

A műtrágyákról szóló meglévő rendelet azon harmonizált termékek belső piacon
való szabad mozgását biztosítja, amelyek beletartoznak az I. mellékletében foglalt
terméktípusok valamelyikébe. Az ilyen termékek megkaphatják az „EK-műtrágya”
megjelölést. Azon vállalkozásoknak, amelyek más típusú termékeket kívánnak EKműtrágyaként forgalomba hozni, előbb új típusjóváhagyást kell kapniuk, amelyet
egy, az említett melléklet módosításáról szóló bizottsági határozat biztosíthat.
Gyakorlatilag a műtrágyákról szóló meglévő rendeletben szereplő mindegyik
terméktípus hagyományos szervetlen trágya, amelyeket tipikusan bányákból
termeltek ki vagy a vegyipar állított elő a lineáris gazdasági modell szerint. A vegyi
eljárások, mint amelyekkel például a nitrogénalapú trágyákat előállítják,
energiafogyasztással és egyben jelentős szén-dioxid-kibocsátással járnak.

4.

A jelenleg a piacon lévő trágyák mintegy 50%-ára ugyanakkor nem terjed ki a
rendelet hatálya. Ez igaz néhány szervetlen trágyára és gyakorlatilag az összes olyan
trágyára, amely szerves anyagból – így állati vagy más mezőgazdasági
melléktermékből, illetve az élelmiszerlánc biohulladékának feldolgozásával – készül.
A kutatás, innováció és a beruházások területe jelenleg rohamosan fejlődik,
hozzájárulva a körforgásos gazdasághoz egyrészt a helyben történő
munkahelyteremtéssel, másrészt pedig az olyan másodlagos, hazai eredetű
forrásokból való értékteremtéssel, amelyek különben – szükségtelen eutrofizációt és
üvegházhatásúgáz-kibocsátást okozva – közvetlen felhasználás révén a földekre,
vagy pedig hulladéklerakóba kerülnének. Az ágazatban másrészt megfigyelhető a
szolgálatosodás trendje: a termékeket egyre inkább az igényekhez szabják azon talaj
vizsgálata alapján, amelyen a trágya felhasználásra kerül. A kkv-k és más
vállalkozások Európa-szerte egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az iránt, hogy
hozzájáruljanak ehhez a fejlődéshez. Ugyanakkor jelenleg a kölcsönös elismeréstől
függ, hogy az igényre szabott, szerves trágyákat tartalmazó termékek kijutnak-e a
belső piacra, így tehát ez gyakran akadályokba ütközik.

5.

Az innovatív trágyákat tekintve a jelenlegi szabályozási struktúra kettéágazó
problémát jelent.
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6.

A probléma egyik része abban áll, hogy igen nagy kihívást jelent a szerves vagy
másodlagos nyersanyagokból származó terméktípusoknak a műtrágyákról szóló
meglévő rendeletbe való belefoglalása. A szabályozókat nehéz feladat elé állítja,
hogy az ilyen anyagok viszonylag változékony összetétellel és jellemzőkkel
rendelkeznek. A műtrágyákról szóló meglévő rendeletet egyértelműen az elsődleges
nyersanyagokból készült, jól meghatározott szervetlen trágyákra szabták, és
hiányoznak belőle az olyan erős ellenőrző mechanizmusok és biztosítékok, amelyek
szükségesek lennének a természetüktől fogva változékony szerves vagy másodlagos
anyagokból készülő termékek iránti bizalom megteremtéséhez. Továbbá nem világos
az állati melléktermékek ellenőrzésére és a hulladékokra vonatkozó létező
jogszabályokkal való kapcsolat.

7.

Mindennek következtében a körforgásos gazdasággal összhangban lévő forrásból
származó trágyák szegmense továbbra sincs harmonizálva. Számos tagállam
részletes nemzeti jogszabályokkal és szabványokkal rendelkezik az ilyen nem
harmonizált
trágyákra
vonatkozóan,
melyek
olyan
környezetvédelmi
követelményeket tartalmaznak (például a nehézfémszennyezés határértékeit),
amelyek nem alkalmazandók az EK-műtrágyákra. Rendkívül nehézkesnek bizonyult
továbbá a tagállamok között a kölcsönös elismerésen alapuló szabad mozgás
érvényesítése. Ennek eredményeképpen azon egyik tagállamban letelepedett gyártó,
amely szerves vagy másodlagos nyersanyagból származó trágyákat gyárt, és piacát
egy másik tagállamra kívánja kiterjeszteni, gyakran olyan hivatali eljárásokkal
szembesül, amelyek költségei lehetetlenné teszik a piacbővítést. A kritikus tömeg
ebből fakadó hiánya gátolja a körforgásos gazdaság e fontos ágazatában a
beruházásokat. Különösen jelentős problémát jelent ez az olyan tagállamokban
letelepedett gyártók számára, amelyek az ott rendelkezésre álló szerves, másodlagos
nyersanyagfelesleg (jellemzően istállótrágya) mennyiségéhez viszonyítva kis hazai
piaccal rendelkeznek.

8.

Összefoglalva: a körforgásos gazdasággal összhangban hazai szerves- vagy
másodlagos nyersanyagokból készülő trágyák és a lineáris gazdasági modell szerint
előállított trágyák közötti versenyt illetően az utóbbiaknak kedveznek a
körülmények. A versenytorzulás gátolja a körforgásos gazdaságba való
beruházásokat.

9.

A gondot súlyosbítja, hogy a trágyák egyik fő alkotóeleme a foszfátérc, amelyet a
Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagként határozott meg. A foszfortrágyákat
tekintve az Unió jelenleg nagyban függ az Unión kívül bányászott foszfátérc
behozatalától (az Unióban használt foszfortrágyák több mint 90%-a importból
származik, elsősorban Marokkóból, Tunéziából és Oroszországból). Eközben a
háztartási hulladék (különösen a szennyvíziszap) nagy mennyiségben tartalmaz
foszfort, amely – amennyiben a körforgásos gazdasági modellel összhangban
újrafeldolgozásra kerül – az Unió foszfortrágya-szükségletének mintegy 20–30%-át
fedezhetné. Az erre vonatkozó befektetési lehetőségek viszont részben a belső piacra
való kijutás fent említett nehézségei miatt jelenleg távolról sincsenek kihasználva.

10.

A műtrágyákról szóló meglévő rendelet másrészt amiatt jelenti az innovatív trágyák
korlátozását, hogy a típuselismerési eljárás még az elsődleges nyersanyagokból
előállított új szervetlen trágyák esetében is hosszadalmas, és nem tud lépést tartani a
trágyaágazat innovációs ciklusával. Ezért szükségessé vált a szabályozás
módszerének alapvető átdolgozása és modernizálása, hogy rugalmasabb legyen a
termékekre vonatkozó követelmények tekintetében, miközben biztosítja az emberek,
állatok vagy növények egészségének, a biztonságnak és a környezetnek a fokozott

3

HU

védelmét. Az erre vonatkozó szempontokat az alábbi, Az utólagos értékelések, az
érdekelt felekkel folytatott konzultációk és a hatásvizsgálatok eredményei című
3. szakasz részletezi.
11.

12.

A kezdeményezés fő politikai célja ezért annak ösztönzése, hogy az Unióban a
körforgásos gazdasággal összhangban a hazai szerves- vagy másodlagos
nyersanyagokból nagyarányú trágyagyártás valósuljon meg, amelynek révén a
hulladékot haszonnövények tápanyagaivá alakítják át. A javaslat olyan szabályozási
keretet fog biztosítani, amely radikálisan megkönnyíti az ilyen trágyák belső piacra
való jutását, kiegyenlítve ezzel a köztük és a lineáris gazdasági modell szerint
bányászott vagy a vegyipar által előállított trágyák közötti versenyfeltételeket. Ez
hozzá fog járulni a körforgásos gazdasággal kapcsolatos következő célkitűzésekhez:


Lehetővé fogja tenni a másodlagos nyersanyagok hasznosítását, elősegítve
ezzel a jobb nyersanyag-felhasználást, valamint a köz- és magánszereplők
számára gazdasági lehetőségekre váltva az eutrofizációs és a
hulladékgazdálkodási problémákat.



Növelni fogja az erőforrás-hatékonyságot, és csökkenteni az európai
mezőgazdaság számára alapvető fontosságú nyersanyagokat – különösen a
foszfort – illetően a behozataltól való függést.



Ösztönözni fogja a körforgásos gazdaságban megvalósuló beruházásokat és
innovációt, így a munkahelyteremtést az Unióban.



Hozzá fog járulni a trágyaiparra jelenleg a tekintetben nehezedő nyomás
csökkentéséhez, hogy mérsékelje a kibocsátás-kereskedelmi rendszer keretében
a széndioxid-kibocsátásokat, mivel lehetővé teszi az ágazat számára, hogy
kisebb szén-dioxid-kibocsátást okozó kiindulási anyagokból állítson elő
trágyát.

Az innovatív trágyák gyártásában és forgalmazásában bekövetkező növekedésnek
köszönhetően bővül a gazdálkodók számára rendelkezésre álló trágyák kínálata, ami
hozzájárulhat az élelmiszer-termelés költséghatékonnyá tételéhez és hatékonyabb
erőforrás-felhasználásához.
A második indok és cél
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13.

Másodszor, a műtrágyákról szóló meglévő rendelet nem foglalkozik azokkal a
környezeti problémákkal, amelyeket a talajnak, a szárazföldi vizeknek, a
tengervíznek és végső soron az élelmiszereknek az EK-műtrágyákból eredő
szennyeződése okoz. Általánosan elismert gond a szervetlen foszfortrágyákban
jelenlévő kadmium. Uniós határértékek hiányában néhány tagország egyoldalúan
határértékeket szabott meg az EK-műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozóan, az
EUMSZ 114. cikkének értelmében, ez pedig még a harmonizált területen is a piac
bizonyos széttagoltságához vezetett. Hasonló kérdések vetődnek fel az azon
trágyákban (például a szennyvíziszap feldolgozásával nyert tápanyagokban) jelen
lévő szennyező anyagokkal kapcsolatban, amelyekre jelenleg nemzeti szabályozások
vonatkoznak.

14.

A szakpolitika második célja tehát ennek a kérdésnek a kezelése és a foszfortrágyák
tekintetében harmonizált kadmium-határértékek bevezetése. Az ilyen határértékek
meghatározása, amelyek célja a trágyahasználat környezetre és emberi egészségre
gyakorolt negatív hatásának minimalizálása, hozzá fog járulni a kadmium talajban
való felhalmozódásának és az élelmiszerek és a víz kadmiumszennyezettségének
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csökkentéséhez. Meg fogja szüntetni a piac széttagoltságát is, amelyhez ez a
probléma az egyes tagállamokban bevezetett kadmium-határértékek formájában
vezetett.
•

A javaslatnak a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel való összhangja

15.

A javaslat a műtrágyákról szóló meglévő rendelet hatályon kívül helyezésére
vonatkozik, de lehetővé teszi, hogy a már harmonizált trágyák a piacon maradjanak,
amennyiben megfelelnek az új biztonsági és minőségi követelményeknek. Meg fogja
határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a hulladékból és állati
melléktermékekből előállított trágyák kikerülhetnek azon ellenőrzések alól,
amelyekről a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük
származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az
1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre
vonatkozó rendelet)3 és a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül
helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv4 rendelkezik, és CE-jelöléssel ellátott
trágyaként szabadon forgalomba bocsáthatók lesznek. Ki fogja egészíteni a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet5,
amely továbbra is alkalmazandó marad a termésnövelő termékekben foglalt vegyi
anyagok tekintetében.

•

A javaslat egyéb uniós politikákkal való összhangja

16.

A reálgazdasági beruházásokat előmozdító szabályozási környezet megteremtésével
a kezdeményezés támogatja a Bizottság foglalkoztatási, növekedési és beruházási
stratégiáját.

17.

Közelebbről a kezdeményezés jelentősen és konkrétan hozzá fog járulni a Bizottság
körforgásos gazdaságról szóló csomagjához. Egyenlő versenyfeltételeket fog
teremteni valamennyi termésnövelő termék számára, és meg fogja könnyíteni a
hazai, másodlagos nyersanyagok felhasználását.

18.

A kezdeményezés továbbá hozzájárul az erősebb ipari alapon nyugvó, mélyebb és
igazságosabb belső piac megteremtésének célkitűzéséhez azáltal, hogy megszünteti
az egyes innovatív trágyák szabad mozgását gátló meglévő akadályokat és segíti a
piac tagállamok általi felügyeletét.

19.

A kezdeményezés a következő szakpolitikai kezdeményezésekkel áll kapcsolatban:
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A körforgásos gazdaságról szóló csomag: A műtrágyákról szóló rendelet
felülvizsgálatának célja az újrafeldolgozott biohulladékból és egyéb
másodlagos nyersanyagból való trágyagyártást elősegítő szabályozási keret
megalkotása, összhangban a megújuló biológiai források termelését és e
forrásoknak és hulladékáramnak hozzáadott értékkel rendelkező termékekké
való átalakítását felölelő biogazdasági stratégiával6. Ez fel fogja lendíteni azon
növényi tápanyagok hazai forrásból való előteremtését, amelyek alapvetőek a
fenntartható európai mezőgazdaság számára, ideértve a foszfort is mint kritikus
fontosságú nyersanyagot. A hulladéklerakás vagy a biohulladék energetikai
hasznosításának minimalizálásával hozzá fog járulni a hulladékhierarchia jobb

HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
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érvényesítéséhez és így az ezzel kapcsolatos hulladékgazdálkodási problémák
megoldásához is.
Az egységes piaci stratégia: Amint az a fentiekben szerepel, a szigorú és
egymástól eltérő nemzeti szabályozási keretek a belső piacon való szabad
mozgás jól ismert korlátját képezik azon trágyák vonatkozásában, amelyekre
jelenleg nem terjed ki a harmonizált jogszabályok hatálya. Míg a gazdasági
szereplők az eltérő nemzeti szabályokat gyakran az új piacokra való belépést
lehetetlenné tevő akadálynak tekintik, a tagállamok azokat az élelmiszerlánc és
a környezet védelme szempontjából alapvetőnek tartják. Ezek miatt az
egészséggel és a környezettel kapcsolatos aggodalmak miatt a nem harmonizált
trágyák területén rendkívül nehéznek bizonyult a kölcsönös elismerés, és a
gazdasági szereplők azt kérték, hogy az említett aggodalmakra uniós szinten
választ adó harmonizált szabályok betartásával lehetőségük legyen az egész
belső piacra kilépni.



Horizont 2020: A javaslat serkentőleg hathat a már megkezdett releváns
kutatási tevékenységekre a 2. társadalmi kihívás („Élelmezésbiztonság,
fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a vízzel kapcsolatos tengeri és
szárazföldi kutatás és a biogazdaság”) és az 5. társadalmi kihívás
("Éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság
és nyersanyagok") területén, amely – egyebek mellett – azt célozza, hogy
innovatív megoldások szülessenek a hulladékból, szennyvízből és
biohulladékból nyert erőforrások hatékonyabb és biztonságosabb
újrahasznosítására, valamint azt, hogy a kutatók ösztönzést kapjanak olyan
innovatív termékek kifejlesztésére, amelyek megfelelnek a piaci
szükségleteknek, a társadalmi szükségleteknek és a környezetvédelmi
politikáknak. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás a (szerves) hulladékból
származó feltörekvő és gazdaságilag ígéretes új értékláncként azonosította
többek között a foszfor trágyagyártás céljára történő újrafeldolgozását7. Az
ilyen trágyák tekintetében a belső piacra való könnyű kijutás az előfeltétele
lenne e célok teljesítésének és a kutatási eredmények piaci érvényesítésének.

2.

JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

•

Jogalap

20.

A javaslat célja a belső piac működésének a termésnövelő termékek tekintetében
való javítása, így azon problémák kezelése, amelyekre először a műtrágyákról szóló
meglévő rendelet 2010-ben készült utólagos értékelése világított rá. A jogalap ezért
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, amely egyben a
műtrágyákról szóló meglévő rendelet jogalapja is.

•

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

21.

A javasolt fellépés első célja a körforgásos gazdasági modellel és a biogazdasági
stratégiával összhangban szerves vagy másodlagos nyersanyagokból gyártott
hatékony, biztonságos, innovatív trágyák gyártásába való beruházások és az ilyen
trágyák felhasználásának azáltal való fellendítése, hogy e termékeket a teljes belső
piacra való kijutásuk révén hozzásegítjük a kritikus tömeg eléréséhez. Az ilyen
trágyák hatékonyabb felhasználása jelentős környezeti előnyökkel járhat,
csökkentheti a kritikus nyersanyagok tekintetében az Unión kívüli importtól való
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függést, valamint kiemelkedő minőségű termésnövelő termékek változatosabb
kínálatát biztosíthatja a gazdálkodóknak. Az ilyen termékek szabad mozgásának
jelenleg az eltérő nemzeti szabályozási keretek formájában létező korlátait az egyes
tagországok nem tudják egyoldalúan megszüntetni. Ezen a területen különösen a
kölcsönös elismerés bizonyult rendkívül nehézkesnek, és egyre jelentősebb akadállyá
válik, mivel egyre nő az érdeklődés a szerves vagy másodlagos nyersanyagból
készülő kiváló minőségű trágyák gyártása és forgalmazása iránt. Az uniós fellépés
másrészt – a kiváló minőség, a biztonságosság és a környezetvédelem harmonizált
kritériumainak a meghatározásával – biztosíthatja az ilyen trágyák szabad mozgását.

HU

22.

A második cél a talaj és az élelmiszerek trágyahasználatból fakadó
kadmiumszennyezettségének a kezelése. Mivel azon trágyák többségére, amelyekből
ez a probléma ered (azaz a szervetlen foszfortrágyákra) már kiterjed a harmonizáció,
az egyes tagállamok ezt a célt nem tudják egyoldalúan elérni. Másrészt az Uniószerte alkalmazott felső határértékek hatékonyan biztonságos szintre csökkenthetik a
harmonizált trágyák szennyezőanyag-tartalmát.

•

Arányosság

23.

A kezdeményezés első célja a körforgásos gazdasági modellel összhangban szerves
vagy másodlagos nyersanyagokból gyártott hatékony, biztonságos, innovatív trágyák
gyártásába való beruházások serkentése, aminek hozadéka a környezetre való
jótékony hatás, az importtól való függés csökkenése és a kiváló termékek
változatosabb kínálata. A kezdeményezés célja, hogy az ilyen termékek a belső piac
révén kritikus tömegre tehessenek szert. A nem harmonizált trágyákra vonatkozó
kölcsönös elismerés rendszere a múltban rendkívül nehézkesnek bizonyult, miközben
a termékharmonizációs jogszabály hatékonyan biztosította a szervetlen trágyák belső
piacra való kijutását. Megállapítható tehát, hogy a szerves vagy másodlagos
nyersanyagokból készülő trágyák tekintetében való termékharmonizációs
jogszabályalkotás nem lép túl az ahhoz szükséges mértéken, amelyet a körforgásos
gazdaságba való nagy volumenű beruházások ösztönzéséhez szükséges szabályozás
kiszámíthatóságának biztosítása megkíván. Az e javaslatban választott szabályozási
technika a gazdasági szereplők számára a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja
ahhoz, hogy új termékeket hozzanak forgalomba a biztonság és a minőség
kockáztatása nélkül. Továbbá a tagállamoknak meghagyja a lehetőséget, hogy a nem
harmonizált trágyák forgalmazását is engedélyezzék, anélkül hogy megfosztaná a
harmonizált szabályozási keretek előnyeitől azokat a gazdasági szereplőket, akik
nagyobb piacokra kívánnak lépni.

24.

A technikailag ennyire összetett és az élelmiszerláncra és a környezetre lehetséges
hatást gyakorló termékek területén, mint a trágyák, a rendelet tekinthető a
termékharmonizáció legmegfelelőbb formájának. Ezt a következtetést alátámasztja
az a tény, hogy a trágyák tekintetében már létező harmonizációs jogszabály szintén
rendelet.

25.

A második cél, azaz a talaj és az élelmiszerek azon trágyák használatából fakadó
kadmiumszennyezettségének a kezelése, amelyek közül sok már harmonizáció
tárgyát képezi, a felső határértékek termékszabályozásban való meghatározása
hatékony eszköznek tűnik a probléma forrásánál való megoldásához. A gazdasági
hatás arányos azzal a céllal, hogy megelőzzük a gazdálkodók és
élelmiszerfogyasztók jelen és jövendő generációit egyaránt sújtó, visszafordíthatatlan
talajszennyeződést.

26.

Az arányosságot részletesebben kifejti a hatásvizsgálat 4.2.2. szakasza.
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•

A jogi aktus típusának megválasztása

27.

A technikailag ennyire összetett és az élelmiszerláncra és a környezetre lehetséges
hatást gyakorló termékek területén, mint a trágyák, a rendelet tekinthető a
termékharmonizáció legmegfelelőbb formájának. Ezt a következtetést alátámasztja
az a tény, hogy a trágyák tekintetében már létező harmonizációs jogszabály szintén
rendelet.

3.

AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL
FOLYTATOTT
KONZULTÁCIÓK
ÉS
A
HATÁSVIZSGÁLATOK
EREDMÉNYEI

•

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi
vizsgálata

28.

A műtrágyákról szóló meglévő rendelet 2010-ben elvégzett utólagos értékelésének
megállapítása szerint8 a rendelet hatékonyan elérte azt a célt, hogy a műtrágyapiac
egy jelentős részével kapcsolatban egyszerűsítse és harmonizálja a szabályozási
keretet.

29.

Ugyanakkor az értékelés azt is leszűrte, hogy a rendelet hatékonyabban
ösztönözhetné az innovatív trágyákat, és hogy kiigazítások szükségesek a környezet
fokozottabb védelméhez. Ezenkívül a meglévő rendelet hatályából kimaradt szerves
trágyákat illetően az értékelés kimutatta, hogy sem a gazdasági szereplők, sem a
nemzeti hatóságok nem tartották a kölcsönös elismerést a szabad mozgás biztosítása
legmegfelelőbb eszközének, mivel a trágyák olyan termékek, amelyek tekintetében a
jogos termékminőségi, környezeti és egészségvédelmi aggodalmak szigorú
szabályokat tesznek indokolttá.

•

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

30.

A 2011-ben kezdődő előkészítő szakaszban széles körű konzultáció folyt a
tagállamokkal és más érdekeltekkel, különösen a műtrágyákkal foglalkozó
munkacsoport keretében9. A körforgásos gazdaságról szóló, 2015 májusában
közzétett nyilvános konzultáció tartalmazott az e tárgyra vonatkozó kérdéseket10. Az
érdekelteket arra is felhívták, hogy adjanak visszajelzést a műtrágyákról szóló
rendelet felülvizsgálatának 2015. október 22-én közzétett ütemtervére vonatkozóan11.

•

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

31.

A hatásvizsgálati jelentés elkészült tervezete nagyban a műtrágyákról szóló rendelet
fent említett, 2010-es utólagos értékelésén alapul, valamint egy 2011-ben készült
tanulmányon, amely az uniós jogszabályoknak a termésnövelő anyagokra
vonatkozóan történő teljes harmonizációjának lehetőségeit vizsgálta, beleértve a

8
9

Lásd 4. szakasz, Conclusions and recommendations (Következtetések és ajánlások).
A csoport találkozóinak tevékenységi jelentései megtalálhatók a következő internetoldalon:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&Ne
wSearch=1&NewSearch=1&Lang=HU
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http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer6
8ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf
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technikai megvalósíthatóságot, valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi
hatásokat12.
32.

A foszfor újrafeldolgozásával a hetedik keretprogram kutatási projektjei is
foglalkoztak, amelyek eredményeit a Berlinben 2015. március 4-én tartott „A foszfor
körforgásos gazdasági megközelítése: a kutatástól az alkalmazásig” című
munkaértekezlet13 elemezte. A meghatározott prioritások egyike az Unió
műtrágyákról szóló rendeletének annak érdekében való felülvizsgálata, hogy hatálya
kiterjedjen a másodlagos forrásokból (így az újrafeldolgozott foszfátokból) és
szerves forrásokból származó tápanyagokra is.

•

Hatásvizsgálat

33.

A javaslatot hatásvizsgálat támasztja alá, amelynek elsődleges dokumentumai
megtalálhatók a következő internetoldalon: [Once the IAR is published, insert link to
the summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. A
Hatásvizsgálati Testület véleményének figyelembevétele vezetett annak alaposabb
bizonyítására, hogy a piac széttagoltságát az eltérő nemzeti szabványok okozzák, a
különböző mérlegelt lehetőségek tartalmának megvilágítására, valamint a javaslat
elsődleges hatásainak megfelelőbb indokolására.

34.

A hatásvizsgálat a fennálló helyzetet (amelyre 1-es lehetőségként hivatkozik) négy
másik szakpolitikai lehetőséggel hasonlította össze (2–5. lehetőség). A 2–5.
lehetőség mindegyike a harmonizációnak a szerves nyersanyagokból származó
trágyákra és más, trágyával kapcsolatos termékekre való kiterjesztésével számol,
valamit határértékeket vezetne be a szennyező anyagok tekintetében. A lehetőségek
különböző ellenőrzési mechanizmusokra építenének: a 2. lehetőség szerint a
műtrágyákról szóló rendelet szabályozási technikája, azaz a típusjóváhagyás
változatlan maradna. A 3. lehetőség szerint a típusjóváhagyást a trágyákban való
szándékos felhasználásra engedélyezett anyagok pozitív, kimerítő listája váltaná fel.
A 4. lehetőség egy „új jogszabályi keret” révén gondoskodna a szükséges
ellenőrzésről, egyetlen, általánosan alkalmazható megfelelőségértékelési eljárással.
Végül az 5. lehetőség szintén az új jogszabályi keretre építene, de a
megfelelőségértékelési eljárás anyagkategóriák szerint különböző lenne. Az is
vizsgálat tárgyát képezte a 2–5. lehetőség mindegyikére vonatkozóan, hogy a
harmonizációnak az egy adott funkcióval rendelkező termékek összessége számára
kötelezőnek kell-e lennie, vagy a trágyáknak – a szervetlen trágyák jelenlegi
helyzetéhez hasonlóan – az alkalmazandó nemzeti jogszabályok és a kölcsönös
elismerés alternatívájaként opcionálisan kellene-e megfelelniük a harmonizált
jogszabálynak.

35.

A végleges javaslat az opcionális harmonizációs változattal párosuló 5. lehetőségnek
felel meg. Ez tekinthető a legjobb szakpolitikai választásnak, mert az adminisztráció
egyszerűsödéséhez vezet, különösen a jól azonosított elsődleges nyersanyagokból
előállított termésnövelő termékek esetében, és rugalmasságot biztosít, miközben
egyszersmind arról is gondoskodik, hogy a harmonizált termésnövelő termékek
használata ne járjon elfogadhatatlan kockázattal az egészségre vagy a környezetre
nézve.

12

13
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http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilisingmaterials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
A
munkaértekezletről
szóló
jelentés
letölthető
a
következő
internetoldalról:
http://bookshop.europa.eu/hu/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
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36.

A javaslat elsősorban a körforgásos gazdasági modellel összhangban szerves vagy
másodlagos nyersanyagokból gyártott innovatív trágyák azon gyártóit fogja érinteni,
akik a belső piacra jutás radikális megkönnyítésének köszönhetően képesek lesznek a
kritikus tömeg elérésére. Az ilyen gyártók különösen azokban a tagállamokban
fogják élvezni a kezdeményezés előnyeit, amelyek nem nyújtanak kellően nagy hazai
piacot az új típusú trágyák számára.

37.

A kezdeményezés a hasznosítást végző magán- vagy közszereplőkre is hatással lesz
(mint amilyenek a szennyvízkezelő létesítmények vagy a komposztot vagy
fermentációs maradékokat előállító hulladékgazdálkodási létesítmények), amelyek
képesek lesznek a kimenő anyagok hasznosítására, ami megkönnyíti az ilyen
infrastruktúrába való beruházásokat.

38.

Sok nemzeti hatóságnak csökkenni fog a munkaterhe, amint a trágyák
regisztrációjára vagy engedélyezésére szolgáló nemzeti rendszereket teljesen vagy
részben felváltják az egész Unióra kiterjedő ellenőrzési mechanizmusok.

39.

Végezetül a gazdálkodók és más trágyafelhasználók várhatóan változatosabb
termékkínálattal fognak szembesülni, miközben általában a lakosság nagyobb
védelmet élvez majd a talaj, a víz és az élelmiszerek szennyeződésével szemben.

•

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

40.

A javaslat az adminisztratív terhek egyszerűsödésével és csökkenésével jár a
termésnövelő termékek azon gyártói számára, amelyek a belső piacon több nemzeti
területen is jelen kívánnak lenni, miután az e piacokra való kijutás a továbbiakban
nem fog a kölcsönös elismeréstől függeni. Ugyanakkor elkerüli azt, hogy kizárja
vagy korlátozza azon gyártók piacra jutását, amelyek nem kívánnak megfelelni az
uniós szabályoknak, mivel nyitva hagyja a lehetőséget a nemzeti piacoknak a
nemzeti szabályok és kölcsönös elismerés szerinti eléréséhez.

4.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

41.

A javaslatnak nem lesz hatása az Unió költségvetésére. A műtrágyákról szóló
meglévő rendelet végrehajtásához és nyomon követéséhez képest az Európai
Bizottságon belüli humán és adminisztratív források változatlanok maradnak.

5.

EGYÉB ELEMEK

•

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel
szabályai

42.

Az Európai Bizottság segíteni fogja és nyomon fogja követni a rendelet tagállamok
általi végrehajtását. Meg fogja vizsgálni annak szükségességét is, hogy
iránymutatást, szabványokat vagy rendszereket dolgozzon ki a termésnövelő
termékek fenntarthatóságának bizonyítására, amivel lehetőséget biztosítana a
termékcímkéken a fenntarthatóságra utaló állítás feltüntetésére.

43.

A Bizottság ezenkívül további összetevő-kategóriákat kíván felvenni a mellékletekbe
annak érdekében, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, mely lehetővé teszi
az olyan újrafeldolgozott másodlagos nyersanyagokból készülő biztonságos és
hatékony trágyák gyártását, mint amilyen a bioszén, a hamu és a struvit. A Bizottság
végül folyamatosan felül fogja vizsgálni a mellékletekben foglalt követelményeket,
és szükség esetén átdolgozza őket az emberek, állatok és növények egészsége, a
biztonság vagy a környezet megfelelő védelme biztosításához.
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•

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

44.

A javasolt rendelet 1. fejezete megállapítja a tárgyat, a hatályt és a
fogalommeghatározásokat, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
szabad
mozgásának
és
szabad
értékesíthetőségének
alapelvét.
A
termékkövetelményekre vonatkozó rendelkezések az I. és II. mellékletre utalnak,
amelyek tartalmazzák a lényeges követelményeket egyrészt a végtermék-kategóriák
tekintetében azok tervezett funkcióival összhangban (I. melléklet), másrészt azon
összetevők kategóriáira vonatkozóan, amelyeket a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek tartalmazhatnak (II. melléklet). A III. melléklet is idetartozik,
amely a címkézési követelményeket határozza meg.

45.

A második fejezet megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékeket a piacon forgalmazni kívánó gazdasági
szereplőknek teljesíteniük kell.

46.

A 3. fejezet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségének
általános elvét határozza meg. A 3. fejezet hivatkozik a IV. mellékletre, amely
részletesen leírja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre alkalmazandó
megfelelőségértékelési eljárásokat, az összetevő-kategóriáiktól és a funkció szerinti
termékkategóriájuktól függően. Emellett az V. mellékletre is utal, amely
meghatározza az EU-megfelelőségi nyilatkozat mintáját.

47.

A 4. fejezet tartalmazza a bejelentett szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket, az 5.
fejezet pedig a piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket. A 6. fejezet
meghatározza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok
Bizottság általi elfogadásának feltételeit, a 7. fejezet pedig a záró rendelkezéseket
tartalmazza.
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2016/0084 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére14,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)

A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított,
szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta.
Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú
felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves
anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására
vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző
biztosítása érdekében. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak
érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

(2)

Egyes termékeket trágyákkal együtt használnak a tápanyag-hasznosulás javítása
érdekében; ez azzal az előnnyel jár, hogy csökken a felhasznált trágyák mennyisége,
így pedig kisebb a környezeti hatásuk. A trágyák belső piacon való szabad
mozgásának elősegítése érdekében célszerű, hogy a harmonizáció a trágyák – azaz
azon termékek, amelyek a növényeket tápanyagokkal látják el – mellett kiterjedjen
azon termékekre is, amelyek javítják a tápanyag-hasznosulást.

(3)

A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet16 előírja a megfelelőségértékelő
szervezetek akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik országokból érkező
termékek piacfelügyeletének és ellenőrzésének keretét, valamint meghatározza a CEjelölés általános elveit. Az említett rendeletnek alkalmazandónak kell lennie az e
rendelet hatálya alá tartozó termékekre is annak biztosítása érdekében, hogy azon

14

HL C , , . o.
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról
(HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
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termékek esetében, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, teljesüljenek azok
a követelmények, amelyek a közérdek – úgymint általában az egészség és biztonság, a
fogyasztók védelme és a környezetvédelem – magas szintű védelmét biztosítják.

HU

(4)

A 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat17 közös elveket és
referenciarendelkezéseket ír elő, amelyeket ágazati jogszabályokban kívánatos
alkalmazni annak érdekében, hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok
felülvizsgálatához és átdolgozásához. A 2003/2003/EK rendeletet ezért az említett
határozattal a lehető legnagyobb összhangban megírt rendelettel kell felváltani.

(5)

Az uniós jogszabályokban foglalt termékharmonizációs intézkedések többségével
ellentétben a 2003/2003/EK rendelet nem gátolja, hogy az olyan trágyák, amelyekre
nem vonatkoznak harmonizált rendelkezések, a nemzeti jogszabályoknak és a
Szerződés szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően bekerüljenek a
belső piacra. Figyelembe véve egyes termékpiacok kifejezetten helyi jellegét, e
lehetőségnek meg kell maradnia. A harmonizált szabályoknak való megfelelésnek
tehát opcionálisnak kell maradnia, és csak azon – a növényeket tápanyaggal ellátó
vagy a tápanyag-hasznosulást javító – termékek esetében lehet előírni, amelyeket
forgalmazáskor CE-jelöléssel láttak el. E rendelet ezért nem alkalmazandó azon
termékekre, amelyek forgalomba hozatalukkor nem rendelkeznek CE-jelöléssel.

(6)

A különböző termékfunkciók a különféle tervezett felhasználásokhoz igazodó
különböző termékbiztonsági és minőségi követelményeket tesznek indokolttá. A CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékeket ezért célszerű különböző termékfunkciókategóriákra bontani, melyek mindegyikére specifikus biztonságossági és minőségi
követelményeknek kell vonatkozniuk.

(7)

Hasonlóképpen a különböző összetevők különböző folyamatkövetelményeket és
ellenőrző mechanizmusokat tesznek indokolttá a különböző potenciális
veszélyességhez és variabilitáshoz igazodva. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek összetevőit ezért célszerű különböző termékfunkció-kategóriákra bontani,
melyek mindegyikére specifikus folyamatkövetelményeknek és ellenőrző
mechanizmusoknak kell vonatkozniuk. Lehetővé kell tenni olyan, CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékek forgalmazását, amelyek több összetevő-kategóriából
származó többféle összetevőből állnak, ahol minden egyes anyag esetében teljesülnek
az azon kategóriára vonatkozó követelmények, amelybe az anyag tartozik.

(8)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok –
például kadmium – potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre,
valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az
élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való
előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint
fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag
lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban
feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

(9)

Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő termékek számára lehetővé kell
tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

17

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba
hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).
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rendelet18 hatálya alá tartozik, de a gyártási láncban olyan szintre kerül, ahol a
továbbiakban nem jelent semmiféle jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot
(„az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a
termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen
termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet
követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(10)

Minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az
1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni az
gyártási lánc végpontját. Ha az ezen rendelet keretében szabályozott gyártási folyamat
már a végpont elérése előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig
e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékekre, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a
szigorúbb követelmény az alkalmazandó.

(11)

Amennyiben az állati melléktermékekből származó, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot jelentenek, a
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 megfelelően
védintézkedések vehetők igénybe, amint az az állati melléktermékekből származó más
termékkategóriák esetében is lehetséges.

(12)

Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egy vagy több
összetevője az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozik, és még nem érte el a
gyártási láncban a végpontot, félrevezető lenne, ha a termék CE-jelöléséről e rendelet
rendelkezne, mivel az ilyen termék forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet
követelményei vonatkoznak. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya
alól.

(13)

A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv20 szerinti egyes hasznosított
hulladékok esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való
felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a
visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési
folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott
termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek
alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e
rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben
foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a
2008/98/EK irányelv értelmében.

(14)

Egyes anyagok és keverékek – amelyeket általában agronómiai adalékanyagoknak
hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak
az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos
hatásossági kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok

18

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi
szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati
melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános
elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon
kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
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és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet
hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen
túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági és biztonságossági
kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.
(15)

Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket általában növényi
biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem tápanyagok, ugyanakkor
stimulálják a növények tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a
növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének
vagy a növény minőségi jellemzőinek javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb
mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő
szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki
kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az
1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező termékekre, amelyek az 1107/2009/EK
rendelet hatálya alá tartoznak, továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az
említett rendeletben előírt ellenőrzés vonatkozik. Amennyiben az ilyen termékek
termésnövelő termék funkciójával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről
e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett
tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell
zárni e rendelet hatálya alól.

(17)

E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság
és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós
jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a
89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az
1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU

21

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek
forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül
helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során
a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).
A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1.
o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes
szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).
A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).
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európai parlamenti és tanácsi rendelet28 és az 1143/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet29 sérelme nélkül alkalmazandó.
(18)

Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az 1907/2006/EK rendelet szerinti
anyagot vagy keveréket tartalmaz, az összetevőkből álló anyag javasolt felhasználás
szempontjából való biztonságosságát az említett rendelet szerinti regisztrálás alapján
kell megállapítani. A tájékoztatási követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a CEjelöléssel ellátott termésnövelő termék javasolt felhasználásának biztonságosságát
olyan módon bizonyítják, ami összehasonlítható a termőföldi vagy növényeken való
felhasználásra szánt termékekre vonatkozó egyéb szabályozási rendszereken –
mindenekelőtt a trágyákról szóló tagállami jogszabályokon és az 1107/2009/EK
rendeleten – keresztül történő bizonyítással. Ezért, amennyiben a forgalomba hozott
tényleges mennyiség vállalatonként és évenként 10 tonnánál kevesebb, kivételesen az
1907/2006/EK rendelettel meghatározott, a 10 és 100 tonna közötti mennyiségű
anyagok regisztrálására vonatkozó tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni az e
rendelet szerinti forgalmazás feltételeként.

(19)

Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben lévő anyagok tényleges
mennyisége meghaladja a 100 tonnát, közvetlenül az 1907/2006/EK rendeletben
meghatározott további tájékoztatási követelmények alkalmazandók az említett
rendeletnek megfelelően. E rendelet az 1907/2006/EK rendelet egyéb
rendelkezéseinek alkalmazását sem érinti.

(20)

Amennyiben a különböző, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekből álló kevert
termék esetében az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a
megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag
bizonyos – a kevert jelleg következtében indokolt – további követelmények
vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett
az ilyen kevert termékeket külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a
megfelelőségértékelést a kevert jelleg következtében indokolt bizonyos további
követelményekre kell korlátozni.

(21)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közérdekű szempontok magas szintű védelme,
továbbá a belső piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a
gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően felelősséget
kell vállalniuk a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való
megfeleléséért.

(22)

Az egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezettségeket
egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési láncban.

(23)

Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, az ő
helyzete a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a megfelelőségértékelési eljárást végrehajtsa.
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségértékelésének ezért
kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell maradnia.

(24)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból a belső piacra bekerülő, CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfeleljenek ennek a rendeletnek és

28

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok
forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós
fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317.,
2014.11.4., 35. o.).
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különösen arról, hogy a gyártók ezeken a termésnövelő termékeken az alkalmazandó
megfelelőségértékelési eljárásokat végrehajtsák. Az importőrök számára ezért
rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az általuk forgalomba hozott, CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfeleljenek az ebben a rendeletben előírt
követelményeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba olyan, CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékeket, amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg,
vagy az emberek, az állatok vagy a növények egészsége és biztonsága, illetve a
környezet szempontjából kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni továbbá
az ilyen importőrök tekintetében annak biztosítására is, hogy a megfelelőségértékelési
eljárásokat végrehajtották, illetve hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
jelölése és a gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok
részére ellenőrzés céljából rendelkezésre álljon.

HU

(25)

Amikor egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hoznak, az
importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a
termésnövelő termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket.

(26)

Mivel a gyártó vagy az importőr által forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő terméket a forgalmazó forgalmazza, megfelelő gondossággal kell
eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a termésnövelő terméket olyan módon
kezelje, hogy azzal ne befolyásolja hátrányosan a termék e rendeletnek való
megfelelését.

(27)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki vagy amely saját neve vagy védjegye alatt CEjelöléssel ellátott termésnövelő terméket hoz forgalomba, illetve ilyen terméket úgy
módosít, hogy azzal befolyásolhatja az e rendeletben előírt követelményeknek való
megfelelést, gyártónak kell tekinteni; e gazdasági szereplőnek vállalnia kell a gyártót
terhelő kötelezettségeket.

(28)

A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a piachoz, be kell vonni az
illetékes nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és elő kell írni
aktív részvételüket, valamint azt, hogy a hatóságok rendelkezésére bocsássák az adott,
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékkel kapcsolatban az összes szükséges
információt.

(29)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljes ellátási láncban való
nyomonkövethetőségének biztosítása segít egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a
piacfelügyeletet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti
hatóságok feladatait a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék
értékesítéséért felelős gazdasági szereplő visszakövetésében. Az egyéb gazdasági
szereplők azonosításához előírt információk tárolása esetén nem követelhető meg a
gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági szereplők
tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági szereplő számára CEjelöléssel ellátott termésnövelő terméket szállítottak, illetve amelyek számára a szóban
forgó gazdasági szereplő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket szállított, mivel
az ilyen aktualizált információk rendszerint nem állnak rendelkezésükre.

(30)

A biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség
értékelésnek az elősegítése érdekében szükséges rendelkezni azon CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékek megfelelőségének vélelmezéséről, amelyek
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(31)

Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki
megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra
vonatkozó követelmények minden elemére, egységes feltételek válhatnak szükségessé
az említett követelmények végrehajtásához. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra,
hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek
megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is,
ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.

(32)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni, az illetékes hatóságok pedig
ellenőrizni tudják, hogy a piacon forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek megfelelnek a követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárásokat kell
előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárásokra különböző
modulokat határoz meg, amelyek – az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint
arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszigorúbbig terjednek. Az
ágazatok közötti egységesség biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell kiválasztani. E modulokat
azonban a termésnövelő termékek specifikus jellegének tükrözése érdekében
módosítani kell. Mindenekelőtt meg kell erősíteni a minőségrendszereket és a
bejelentett szervezetek bevonását egyes, CE-jelöléssel ellátott, hasznosított
hulladékból származó termésnövelő termékek minőségértékelésébe.

(33)

Annak biztosítása érdekében, hogy a CE-jelöléssel ellátott, magas nitrogéntartalmú
ammónium-nitrát trágyák ne jelentsenek biztonsági kockázatot, és az ilyen trágyák ne
kerüljenek a szándékolttól eltérő felhasználásra (például robbanóanyagként), e
trágyákra specifikus követelményeket kell előírni, amelyek a robbanékonysági
vizsgálatra és a nyomkövethetőségre vonatkoznak.

(34)

Az információkhoz való hatékony, piacfelügyeleti célú hozzáférés biztosítása
érdekében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre alkalmazandó uniós jogi
aktusoknak való megfelelésre vonatkozó információkat egyetlen EU-megfelelőségi
nyilatkozat formájában kell megadni. A gazdasági szereplőkre nehezedő
adminisztratív teher csökkentése érdekében ez az egyetlen EU-megfelelőségi
nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított
dokumentáció.

(35)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre irányuló eljárás egészének látható
végeredménye a termésnövelő termék megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CEjelölésre irányadó általános elveket és a CE-jelölés és más jelölések közötti
kapcsolatot a 765/2008/EK rendelet határozza meg. Meg kell határozni a termésnövelő
termékek CE-jelölésének feltüntetésére irányadó specifikus szabályokat.

(36)

Az ebben a rendeletben előírt egyes megfelelőségértékelési eljárások
megfelelőségértékelő szervezetek közreműködését igénylik, amelyeket a tagállamok
bejelentenek a Bizottságnak.

30

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelete az európai
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK,
a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az
1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316.,
2012.11.14., 12. o.).
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(37)

Alapvetően fontos, hogy valamennyi bejelentett szervezet azonos színvonalon és
tisztességes versenyfeltételek mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező
követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szervezetekre,
amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni
magukat.

(38)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja a harmonizált
szabványokban rögzített kritériumok teljesítését, akkor azt kell vélelmezni, hogy
megfelel e rendelet megfelelő követelményeinek.

(39)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségértékelése egységes
minőségének biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a bejelentett
szervezetek értékelésében, bejelentésében és felügyeletében részt vevő egyéb
szervezetekre szintén követelményeket kell előírni.

(40)

Az e rendeletben megállapított rendszert a 765/2008/EK rendeletben meghatározott
akkreditálási rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás a megfelelőségértékelő
szervezetek alkalmassága ellenőrzésének egyik alapvető eszköze, azt bejelentés
céljából is alkalmazni kell.

(41)

Tekintettel a termésnövelő termékek egyes összetevőinek változó jellegére, valamint
azokra a potenciálisan visszafordíthatatlan károkra, amelyeket a talaj és a növények
szennyeződésnek való kitettsége okozhat, a megfelelőségértékelő szervezetek műszaki
szaktudásának bizonyítására szolgáló egyetlen eszközként a 765/2008/EK rendeletben
előírt átlátható akkreditálás alkalmazandó, amely biztosítja az ilyen összetevőket
tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségét igazoló
tanúsítványok iránti megfelelő szintű bizalmat.

(42)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalkozásba adják a
megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevékenységeik bizonyos részeit, vagy e célból
leányvállalatot vesznek igénybe. A forgalomba hozandó, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek tekintetében előírt védelem szintjének megóvása érdekében
alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési feladatok ellátását illetően az
alvállalkozók és leányvállalatok ugyanazokat a követelményeket teljesítsék, mint a
bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a bejelentendő szervezetek
alkalmasságának és teljesítményének értékelése, valamint a már bejelentett
szervezetek ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által végzett
tevékenységekre is kiterjedjen.

(43)

Hatékony és átlátható bejelentési eljárásról kell rendelkezni, és különösen az online
bejelentés lehetővé tétele érdekében azt hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(44)

Mivel a bejelentett szervezetek által kínált szolgáltatások bármely, az uniós piacon
forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozhatnak,
helyénvaló lehetőséget biztosítani a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy
egy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. Ezért fontos
rendelkezni egy olyan időtartamról, amely alatt tisztázhatók a megfelelőségértékelő
szervezet alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggályok, még mielőtt az
megkezdi bejelentett szervezetként való működését.

(45)

A piacra jutás elősegítése érdekében döntő jelentőségű, hogy a bejelentett szervezetek
úgy alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak
szükségtelen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az okból és a gazdasági
szereplők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési
eljárások technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetességet. Ez legjobban
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(46)

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a 765/2008/EK rendelet
belsőpiac-felügyeletre és a belső piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó
szabályai az ezen rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékekre is alkalmazandók. Ez a rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban a
döntésben, hogy mely illetékes hatóságot bízzák meg ezen feladatok ellátásával.

(47)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók
forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra
való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz
ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem
jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a
biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a
biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő
ellenőrző mechanizmusokat. Ezen túlmenően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek javasolt felhasználása nem vezethet ahhoz, hogy az élelmiszer vagy a
takarmány nem biztonságossá válik.

(48)

A 2003/2003/EK rendelet már jelenleg is rendelkezik védintézkedési eljárásról, amely
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megvizsgálja azon intézkedések
megalapozottságát, amelyeket valamely tagállam az általa kockázatosnak ítélt EKműtrágyával szemben hozott. Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése
érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson, hogy az hatékonyabbá
váljon, és hasznosuljon a tagállamokban rendelkezésre álló szakértelem.

(49)

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az
érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek elfogadhatatlan kockázatot
jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet
szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a
megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel
szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(50)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az egyik tagállam által hozott
intézkedés megalapozottságát illetően, nincs szükség a Bizottság további
közreműködésére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya a harmonizált
szabvány hiányosságainak tudható be; ilyen esetben az 1025/2012/EU rendeletben
foglaltaknak megfelelően a harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogás
eljárása alkalmazandó.

(51)

E rendelet egységes feltételekkel történő végrehajtásának biztosítása érdekében a
Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek31 megfelelően kell gyakorolni.

(52)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni azon végrehajtási aktusok elfogadására,
amelyek a bejelentéshez szükséges feltételeket nem vagy már nem teljesítő bejelentett
szervezetek tekintetében szükséges korrekciós intézkedések elfogadását írják elő a
bejelentő tagállam számára, mivel ezen jogi aktusok nem tartoznak a 182/2011/EU
rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá.

31

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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(53)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberek, állatok vagy növények
egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából elfogadhatatlan kockázatot
jelentő, a követelményeknek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadása esetén, mivel ezen jogi
aktusok a 182/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak.
Ugyanezen oknál fogva ez az eljárás a közös előírások elfogadása, módosítása vagy
hatályon kívül helyezése tekintetében is alkalmazandó.

(54)

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén meg kell állapítania, hogy a
tagállamok által a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel
szemben hozott intézkedések indokoltak-e, vagy sem. Mivel e jogi aktusok azzal a
kérdéssel állnak összefüggésben, hogy a tagállami intézkedések indokoltak-e, nem
szükséges, hogy e jogi aktusokra tagállami ellenőrzés vonatkozzon.

(55)

A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik
például a foszfor szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, valamint termésnövelő
termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből. Az ilyen anyagokat
tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső
piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási
folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű
meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi
aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők
tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. Az állati melléktermékek
tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy
kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont
került megállapításra a gyártási láncban, mivel azon állati melléktermékek, amelyek
tekintetében nem került megállapításra ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet hatálya
alá.

(56)

Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló
feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a
biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul
reagálni lehessen. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján
felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

(57)

Különösen fontos, hogy a Bizottság e hatáskörök gyakorlása során az előkészítő
munka alkalmával megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői
szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a
Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(58)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó
szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok érvényesítését. E
szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(59)

Elő kell írni olyan átmeneti rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 2003/2003/EK
rendeletnek megfelelően már forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékeknek az e rendelet alkalmazására vonatkozó határidőig való, további
termékkövetelményeknek való megfelelés szükségessége nélküli forgalmazását. A
forgalmazók számára tehát az ezen rendelet alkalmazására vonatkozó határidőig

21

HU

lehetővé kell tenni, hogy rendelkezésre bocsáthassák a már forgalomba hozott EKműtrágyákat, nevezetesen a már az értékesítési láncban található készletet.
(60)

Megfelelő időt kell biztosítani a gazdasági szereplők számára ahhoz, hogy eleget
tegyenek a rendeletből fakadó kötelezettségeiknek, valamint a tagállamoknak a
rendelet alkalmazásához szükséges igazgatási infrastruktúra létrehozásához. Az
alkalmazást ezért el kell halasztani addig az időpontig, ameddig ezek az előkészületek
várhatóan befejeződnek.

(61)

Mivel ezen rendelet célját – nevezetesen annak biztosítását, hogy a forgalomban lévő,
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek eleget tegyenek az emberek, állatok és
növények egészsége, a biztonság és a környezet védelmének magas szintjéhez
szükséges követelményeknek, valamint a belső piac működésének garantálását – a
tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az
irányelv terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Hatály
(1)

E rendelet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozik.
E rendelet hatálya ugyanakkor nem terjed ki az alábbi termékekre:

(2)

a)

azon állati melléktermékek,
követelményei vonatkoznak,

amelyekre

az

1069/2009/EK

b)

az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó növényvédő termékek.

rendelet

E rendelet nem érinti az alábbi jogi aktusok alkalmazását:
a)

a 86/278/EGK irányelv,

b)

a 89/391/EGK irányelv,

c)

az 1907/2006/EK rendelet;

d)

az 1272/2008/EK rendelet;

e)

az 1881/2006/EK rendelet;

f)

a 2000/29/EK irányelv,

g)

a 98/2013/EU rendelet,

h)

az 1143/2014/EU rendelet.
2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

HU
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1.

„termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más
anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy
alkalmazni szándékoznak növényeken vagy azok rhizoszférájában a növények
tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;

2.

„CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék”: olyan termésnövelő termék, amelyet
forgalmazásakor CE-jelöléssel látnak el;

3.

„anyag” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;

4.

„keverék” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontja értelmében vett keverék;

5.

„mikroorganizmus” az 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 15. pontja értelmében vett
mikroorganizmus;

6.

„forgalmazás”: egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek az uniós piacon
gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy
használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

7.

„forgalomba hozatal”: egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek az uniós
piacon első alkalommal történő forgalmazása;

8.

„gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő terméket gyárt, illetve terveztet vagy gyárttat, és ezt a CEjelöléssel ellátott termésnövelő terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

9.

„meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy,
aki vagy amely a gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatározott feladatok
vonatkozásában a nevében eljárjon;

10.

„importőr” az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely harmadik országból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket
hoz forgalomba az uniós piacon;

11.

„forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi
személy az ellátási láncban, aki vagy amely a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
terméket forgalmazza;

12.

„gazdasági szereplő”: gyártó, meghatalmazott képviselő, importőrt és forgalmazó;

13.

„műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által teljesítendő
műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

14.

„harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c)
alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

15.

„akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pontjában meghatározott
akkreditálás;

16.

„nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 11. pontjában
meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

17.

„megfelelőségértékelés”: az e rendeletben előírt követelmények teljesülésének
valamely, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vonatkozásában való
igazolására szolgáló eljárás;

18.

„megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési tevékenységeket
beleértve a vizsgálatot, a tanúsítást és az ellenőrzést is – végző szervezet;

19.

„visszahívás” minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára
már forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék visszavétele;
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20.

„kivonás a forgalomból” minden olyan intézkedés, amelynek célja a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék forgalmazásának megakadályozása az értékesítési
láncban;

21.

„CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a termésnövelő termék
megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós harmonizációs szabályozásban
rögzített követelményeknek;

22.

„uniós harmonizációs szabályozás”: minden, a termékek piaci értékesítésének
feltételeit harmonizáló uniós szabályozás.
3. cikk
Szabad mozgás
A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek forgalmazását.
4. cikk
A termékre vonatkozó követelmények

(1)

(2)

CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék:
a)

teljesíti az I. mellékletben a vonatkozó funkció szerinti termékkategóriára előírt
követelményeket;

b)

teljesíti a II. mellékletben a vonatkozó összetevő-kategóriára vagy kategóriákra előírt követelményeket;

c)

a III. mellékletben foglalt címkézési követelményeknek megfelelő címkével
van ellátva.

Az I. vagy a II. melléklet által le nem fedett bármely szempont tekintetében a CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell azt a követelményt,
hogy a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használatuk nem vezethet
ahhoz, hogy a növényi eredetű élelmiszer vagy a takarmány a 178/2002/EK rendelet
14. és 15. cikke értelmében „nem biztonságossá” váljon.
5. cikk
Forgalmazás
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak akkor forgalmazhatók, ha
teljesítik e rendelet követelményeit.

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI
6. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)

HU

A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalakor
megbizonyosodnak arról, hogy azok tervezése és gyártása a funkció szerinti
vonatkozó termékkategóriára az I. mellékletben előírt, valamint a vonatkozó
összetevő-kategóriá(k)ra a II. mellékletben előírt követelményekkel összhangban
történt.
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(2)

A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatala előtt
elkészítik a műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 14. cikkben
említett vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat. Ha az eljárás során
bizonyításra került, hogy a termésnövelő termék esetében teljesülnek az e
rendeletben foglalt vonatkozó követelmények, a gyártók elhelyezik a CE-jelölést,
elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és biztosítják, hogy a nyilatkozat a
termésnövelő termék forgalomba hozatalakor a terméket kísérje.

(3)

A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett
dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék
forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

(4)

A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását
szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő
termék gyártási módszerében vagy jellemzőiben bekövetkezett változásokat,
valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy
egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CEjelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.
Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa
jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók elvégzik a forgalmazott
termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem
megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő
termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat
minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

HU

(5)

A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termékek csomagolásán fel legyen tüntetve az azok azonosítását
lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, illetve a
csomagolás nélkül szállított termésnövelő termékek esetében az egyes termésnövelő
termékeket kísérő dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

(6)

A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a
termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban
feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot
jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a
végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven
tüntetik fel.

(7)

A gyártók biztosítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve amennyiben a termésnövelő
terméket csomagolás nélkül szállítják, hogy a címkeszöveget a termésnövelő
terméket kísérő dokumentum tartalmazza, és a termék forgalomba hozatalkor
ellenőrzés céljából hozzáférhető legyen. A címkeszöveget a végfelhasználók számára
könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak
megfelelően, és egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(8)

Amennyiben a gyártók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk
forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg ezen
rendelet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós
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intézkedéseket e termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból
való kivonása vagy visszahívása érdekében.
Ezen túlmenően, amennyiben a gyártók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik,
hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége,
a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a termésnövelő terméket
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.
(9)

A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság
számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes
nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett
hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.

(10)

A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV.
mellékletben a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt
robbanékonysági vizsgálatról:
a)

az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória
meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen
makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen
ammónium-nitrát trágya;

b)

az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a)
pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő
termékek.

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell
nyújtani.
7. cikk
Meghatalmazott képviselő
(1)

A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki.
A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 6. cikk (2)
bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség
nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

(2)

HU

A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott
feladatokat látja el. A meghatalmazott képviselő megbízása legalább az alábbiakra
terjed ki:
a)

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalától számított
10 évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére
bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b)

egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához
szükséges összes információt és dokumentációt;
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c)

az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása
körébe tartozó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által jelentett
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.
8. cikk
Az importőrök kötelezettségei

HU

(1)

Az importőrök kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket
hozhatnak forgalomba a piacon.

(2)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az
importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett
releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó
elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket
az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról
is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott
követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a
III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő
terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá,
amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot
jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet
szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)

Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha
a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban
feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Az elérhetőséget a végfelhasználók
és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)

Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék a III. mellékletnek megfelelően legyen címkézve az adott tagállam által
meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(5)

Az importőrök biztosítják, hogy amíg a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a
felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék
az I. mellékletben meghatározott biztonságossági és minőségi követelményeknek
vagy a III. mellékletben meghatározott címkézési követelményeknek való
megfelelését.

(6)

Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa
jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök elvégzik a forgalmazott
termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem
megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő
termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat
minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(7)

Amennyiben az importőrök úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk
forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg ezen
rendelet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós
intézkedéseket e termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból
való kivonása vagy visszahívása érdekében.
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Ezen túlmenően, amennyiben az importőrök úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik,
hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége,
a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a termésnövelő terméket
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.
(8)

Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát
követően 10 évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére
bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a
műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9)

Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság
számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy
elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság
felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.

(10)

Az importőr jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV.
mellékletben a következő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt
robbanékonysági vizsgálatról:
a)

az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória
meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen
makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen
ammónium-nitrát trágya;

b)

az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a)
pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő
termékek.

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell
nyújtani.
9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)

A forgalmazók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazásakor az e
rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal
járnak el.

(2)

Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a
forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot
és az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e
címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti
tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és
importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3)
bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt
vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza

HU

28

HU

forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok
vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a
forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokat.
(3)

A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a
felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék
az I. mellékletben meghatározott biztonságossági és minőségi követelményeknek
vagy a III. mellékletben meghatározott címkézési követelményeknek való
megfelelését.

(4)

Amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk
a piacon forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg
ezen rendelet rendelkezéseinek, gondoskodnak a szükséges korrekciós intézkedések
meghozataláról a termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból
való kivonása vagy visszahívása érdekében.
Ezen túlmenően, amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg, illetve okkal
feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények
egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják
azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő terméket forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a
megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(5)

A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy
elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság
felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott, CEjelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk
Azon esetek, amelyekben az importőrökre és a forgalmazókra gyártói kötelezettségek
vonatkoznak
Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hoz
forgalomba egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket, illetve olyan módon
módosít egy már piaci forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
terméket, amely befolyásolja a termék e rendelet szerint alkalmazandó
követelményeknek való megfelelőségét, ezen rendelet alkalmazásában gyártónak kell
tekinteni, és a gyártó 6. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.
11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
(1)

HU

A gazdasági szereplők kérésre azonosítják a piacfelügyeleti hatóságok felé a
következőket:
a)

azokat a gazdasági szereplőket, amelyek nekik a terméket szállították;

b)

azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek a terméket szállították.
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(2)

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt információkat a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék hozzájuk történő szállítását követően tíz évig, illetve az
általuk történő szállítását követően tíz évig be kell tudniuk mutatni.

3. FEJEZET
A CE-JELÖLÉSSEL ELLÁTOTT TERMÉSNÖVELŐ
TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGE
12. cikk
A megfelelőség vélelmezése
A 13. cikkben említett általános előírások sérelme nélkül azokról a CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált
szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a
III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett
szabványok vagy azok részei kiterjednek.
13. cikk
Általános előírások
A Bizottság az általános előírásokat meghatározó végrehajtási aktusokat fogadhat el;
az ezeknek való megfelelés biztosítja az I., a II. és a III. mellékletben megállapított
azon követelmények teljesítését, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei
kiterjednek. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
14. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások
(1)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék e rendelet követelményeinek való
megfelelősége értékelését a IV. mellékletben megállapított megfelelőségértékelési
eljárás alkalmazásával kell elvégezni.

(2)

A megfelelőségértékelési eljárással kapcsolatos nyilvántartást és levelezést a
megfelelőségértékelési eljárást végző, bejelentett szervezet székhelye szerinti
tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy az említett szervezet által elfogadott
nyelven kell bonyolítani.
15. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
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(1)

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I., II. és III. mellékletben
meghatározott követelmények teljesültek.

(2)

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel az V. mellékletben foglalt mintának,
tartalmazza a IV. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt
folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon
tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő terméket forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3)

Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre több olyan uniós jogi
aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az összes ilyen
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uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a
nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve
közzétételük hivatkozásait is. A nyilatkozat az egyes vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatokat tartalmazó dokumentáció is lehet.
(4)

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a CEjelöléssel ellátott termésnövelő termék ezen rendeletben meghatározott
követelményeknek való megfeleléséért.
16. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek
vonatkoznak.
17. cikk
A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1)

A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell
feltüntetni a kísérő dokumentumokon és – amennyiben a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a csomagoláson.

(2)

A CE-jelölést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt
kell a terméken elhelyezni.

(3)

A CE-jelölést a IV. melléklet D1. moduljában említett megfelelőségértékelésben
részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma követi.
A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai
alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalmazott képviselője tünteti fel.

(4)

A tagállamok a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása céljából a
meglévő mechanizmusokra támaszkodnak, és a jelölések nem megfelelő használata
esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket.
18. cikk
A hulladékstátusz megszűnése
A hasznosítási műveleten átesett, az e rendeletben megállapított követelményeknek
eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket úgy kell tekinteni, hogy
megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek, és ezért a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.

4. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK
BEJELENTÉSE
19. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a
szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen rendelet szerinti, harmadik fél által
végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátására.
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20. cikk
Bejelentő hatóságok
(1)

A tagállamok bejelentő hatóságot jelölnek ki, amely felelős a megfelelőségértékelő
szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez, valamint a bejelentett szervezeteknek a
25. cikkben foglaltak betartására is kiterjedő ellenőrzéséhez szükséges eljárások
kialakításáért és végrehajtásáért.

(2)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és
ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el
az említett rendelettel összhangban.

(3)

Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést, bejelentést vagy
felügyeletet átruházza vagy más módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem
kormányzati szervezet, akkor e szervezetnek jogi személynek kell lennie, és
értelemszerűen meg kell felelnie a 21. cikkben foglalt követelményeknek. Emellett a
szervezetnek gondoskodnia kell a tevékenységeivel összefüggő felelősség
kérdésének teljes körű rendezéséről.

(4)

A bejelentő hatóságnak teljes felelősséget kell vállalnia a (3) bekezdésben említett
szerv által elvégzett feladatokért.
21. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(1)

A bejelentő hatóságot úgy kell létrehozni, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség a
megfelelőségértékelő szervezetekkel.

(2)

A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni és működtetni, hogy biztosítva legyen
tevékenységeinek objektivitása és pártatlansága.

(3)

A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni, hogy a megfelelőségértékelő szervezet
bejelentésével kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő
illetékes személy hozzon meg.

(4)

A bejelentő hatóság nem kínálhat vagy végezhet olyan tevékenységet, amelyet a
megfelelőségértékelő szervezetek végeznek, illetve nem nyújthat szaktanácsadási
szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.

(5)

A bejelentő hatóságnak gondoskodnia kell a birtokába kerülő információk bizalmas
kezeléséről.

(6)

A bejelentő hatóságnak feladatai megfelelő ellátásához kellő létszámú felkészült
személyzettel kell rendelkeznie.
22. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és
bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá
ezek bármilyen változásáról.
A Bizottság ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
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23. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)

A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a (2)–(11)
bekezdésben meghatározott követelményeket.

(2)

A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint jön létre,
és jogi személyiséggel rendelkezik.

(3)

A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa
értékelt szervezettől vagy az általa értékelt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
terméktől.
Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt, CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsátásában
vagy használatában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez
vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és
esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

(4)

A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és a
megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet termésnövelő termékek
tervezője, gyártója, szállítója, vásárlója, tulajdonosa vagy felhasználója, illetve e
felek képviselője. Ez nem zárja ki az olyan termésnövelő termékek felhasználását,
amelyek a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve
termésnövelő termékek személyes célra történő használatát.
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a
megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül termésnövelő
termékek tervezésében, gyártásában, piaci értékesítésében vagy használatában, és
nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket. Nem vehet részt
továbbá
olyan
tevékenységben,
amely
veszélyeztetné
a
bejelentett
megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozói függetlenséget
vagy feddhetetlenséget. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.
A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányvállalataik és
alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeik
bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(5)

A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a megfelelőségértékelési
tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt
személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi –
nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket vagy
megfelelőségértékelési tevékenységeik eredményeit.

(6)

A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a IV. mellékletben előírt
valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére
bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő
szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
A megfelelőségértékelő szervezet – minden alkalommal, valamint mindegyik
megfelelőségértékelési eljárás és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek
minden olyan termékfajtája vagy -kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:
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a)

olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és
megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok
elvégzéséhez;

b)

azon eljárások leírása, amelyekkel összhangban a megfelelőségértékelés zajlik,
biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetőségét. Rendelkezik
megfelelő szabályzattal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett
feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c)

olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során
megfelelően figyelembe tudja venni egy vállalkozás méretét, azon ágazatot,
amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat
tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési
tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő
ellátásához szükséges eszközökkel, és hozzá kell férnie minden szükséges
felszereléshez, illetve létesítményhez.
(7)

(8)

A megfelelőségértékelési feladatok ellátásáért felelős személyzetnek rendelkezik a
következőkkel:
a)

alapos műszaki és szakmai szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan
megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési
szervezetet bejelentették;

b)

megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről, továbbá
megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c)

az I., a II. és a III. mellékletben meghatározott követelmények, az
alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs
szabályozás és a nemzeti szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő
ismerete és megértése;

d)

az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések
elkészítésére való alkalmasság.

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet
pártatlanságát.
A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és megfelelőségértékelést
végző
személyzetének
javadalmazása
nem
függhet
az
elvégzett
megfelelőségértékelések számától vagy azok eredményétől.

HU

(9)

A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a
felelősséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül
maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

(10)

A megfelelőségértékelő szervezet személyzete a szakmai titoktartás szabályait
alkalmazza minden olyan információra, amelyet a IV. melléklet szerinti
feladatkörében szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a
tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogoknak védelmet kell élvezniük.

(11)

A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a vonatkozó szabványosítási
tevékenységekben, valamint a 35. cikk alapján létrehozott, a bejelentett szervezeteket
koordináló csoport tevékenységeiben, illetve gondoskodnak arról, hogy az értékelést
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végző személyzetük értesüljön e tevékenységekről, továbbá általános
iránymutatásként alkalmazzák az említett csoport munkája eredményeként született
igazgatási döntéseket és dokumentumokat.
24. cikk
A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó
harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek
hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy
megfelel a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó
harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.
25. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói
(1)

Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat
alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítania kell, hogy az
alvállalkozó vagy leányvállalat megfeleljen a 23. cikkben meghatározott
követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)

A bejelentett szervezet az alvállalkozók, illetve a leányvállalatok letelepedési helyére
való tekintet nélkül teljes felelősséget vállal az általuk elvégzett feladatokért.

(3)

Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy
leányvállalattal elvégeztetni.

(4)

A bejelentett szervezet a bejelentő hatóságnak folyamatos hozzáférést biztosít az
alvállalkozó, illetve a leányvállalat szakmai felkészültségének felmérésére és az
általuk a IV. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó releváns
dokumentumokhoz.
26. cikk
Bejelentés iránti kérelem

(1)

A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a székhelye
szerinti tagállam bejelentő hatóságához.

(2)

A bejelentés iránti kérelemhez mellékeli azon megfelelőségértékelési tevékenységek,
megfelelőségértékelési modul vagy modulok, valamint a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termék vagy termékek leírását, amelyek tekintetében a szervezet
szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá a nemzeti akkreditáló testület által
kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő
szervezet teljesíti a 23. cikkben rögzített követelményeket.
27. cikk
Bejelentési eljárás

HU

(1)

A bejelentő hatóságok csak olyan megfelelőségértékelő szervezetet jelenthetnek be,
amely teljesíti a 23. cikkben rögzített követelményeket.

(2)

A bejelentő hatóságok a Bizottság által fejlesztett és fenntartott elektronikus
bejelentési eszközt használják a Bizottság és a többi tagállam megkeresésére.
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(3)

A bejelentés részletes információkat tartalmaz a megfelelőségértékelési
tevékenységekről, a megfelelőségértékelési modulról vagy modulokról, a szóban
forgó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékről vagy termékekről, valamint
tartalmazza a 26. cikk (2) bekezdésében említett akkreditációs tanúsítványt.

(4)

Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit,
ha a Bizottság és a többi tagállam a bejelentést követően két héten belül nem emelt
kifogást.
E rendelet alkalmazásában csakis ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(5)

A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely
későbbi változásáról.
28. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek jegyzéke

(1)

A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal látja el.
A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki akkor is, ha a szervezetet több uniós
jogi aktus alapján is bejelentik.

(2)

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen rendelet szerint bejelentett
szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a
tevékenységeket is, amelyekre bejelentették őket.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzék mindenkor naprakész legyen.
29. cikk
A bejelentés változásai

(1)

Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a
bejelentett szervezet már nem tesz eleget a 23. cikkben meghatározott
követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, a bejelentő hatóság
adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól
függően, hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem felelés
vagy a kötelezettségek teljesítésének elmulasztása. A bejelentő hatóság erről
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)

Bejelentés korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása, illetve bejelentett szervezet
tevékenységének megszűnése esetén a bejelentő tagállam megfelelő intézkedéseket
tesz annak érdekében, hogy vagy egy másik bejelentett szervezet feldolgozza az
érintett szervezetnél lévő aktákat, vagy azok kérésre az illetékes bejelentő és
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álljanak.
30. cikk
A bejelentett szervezet alkalmasságának vitatása

HU

(1)

A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amikor kétsége merül fel vagy kétségek
jutnak tudomására azzal kapcsolatban, hogy egy bejelentett szervezet szakmailag
alkalmas-e, illetve továbbra is eleget tesz-e a rá vonatkozó követelményeknek és
kötelezettségeknek.

(2)

A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő
szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló
összes információt.
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(3)

A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott érzékeny információkat
bizalmasan kezeli.

(4)

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy bejelentett szervezet eleve vagy a
továbbiakban már nem teljesíti a bejelentéséhez kapcsolódó követelményeket, akkor
végrehajtási aktust fogad el, melyben a bejelentő tagállamot felszólítja a szükséges
korrekciós intézkedések megtételére, beleértve a bejelentés szükség szerinti
visszavonását is.
A végrehajtási aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági
eljárással összhangban kell elfogadni.
31. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

(1)

A bejelentett szervezet a IV. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal
összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(2)

A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhangban, a gazdasági
szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével kell végezni. A bejelentett
szervezetek a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben a vállalkozás
tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia
összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozat jellegét
megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.
Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a szigorúság és a védelem ahhoz
szükséges szintjét, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfeleljen
ezen rendelet rendelkezéseinek.

(3)

Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I.,
a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban, a 13. cikkben
említett általános előírásokban vagy egyéb műszaki előírásokban megállapított
követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések
meghozatalára, és nem ad ki tanúsítványt.

(4)

Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a
bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a
megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti
vagy visszavonja a tanúsítványt.

(5)

Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a
kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy
visszavonhatja a tanúsítványt.
32. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen
fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
33. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

(1)

HU

A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:
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(2)

a)

a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy
visszavonása;

b)

azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit;

c)

a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán
hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés;

d)

kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési
tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, többek között a
határokon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az ezen rendelet szerint
bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel foglakozó más szervezeteket a
negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.
34. cikk
Tapasztalatcsere

A Bizottság gondoskodik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért
felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere szervezéséről.
35. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján bejelentett szervezetek között megfelelő
koordináció és együttműködés létesüljön és jusson ténylegesen érvényre a bejelentett
szervezeteket tömörítő ágazati csoport formájában.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt
képviselőkön keresztül részt vegyenek e csoport munkájában.

5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ,
CE-JELÖLÉSSEL ELLÁTOTT TERMÉSNÖVELŐ
TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ UNIÓS
VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS
36. cikk
Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek ellenőrzése
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre a 765/2008/EK rendelet 16–29.
cikke vonatkozik.
37. cikk
A kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek kezelésére vonatkozó
nemzeti szintű eljárások
(1)

HU

Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van
azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot
jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a
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környezetre, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely
kiterjed az ezen rendeletben meghatározott követelményekre is. Az érintett gazdasági
szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti
hatóságokkal.
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben
megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági
szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a
termésnövelő termék ésszerű időn belül megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy kivonják a terméket a forgalomból, visszahívják azt, vagy eltávolítsák róla a
CE-jelölést.
A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az illetékes bejelentett
szervezetet.
A második albekezdésben említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke
alkalmazandó.
(2)

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés
nem korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi
tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)

A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő korrekciós intézkedés
meghozataláról az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett, CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék tekintetében.

(4)

Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós
intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a
piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának
megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása
érdekében.
A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)

(6)

HU

A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatásban megadják az összes
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termék azonosításához szükséges adatokat, a szóban forgó
termésnövelő termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a
felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és
időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:
a)

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., II. vagy III.
mellékletben meghatározott követelményeknek,

b)

a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben említett harmonizált
szabványok hiányosságai.

Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott
intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett, CEjelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre
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állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti
intézkedéssel – a kifogásaikról.
(7)

Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatás
kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem
emel kifogást a valamely tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az
intézkedés indokoltnak tekintendő.

(8)

A tagállamok gondoskodnak a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan
meghozataláról, így például a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék
forgalomból való kivonásáról.
38. cikk
Uniós védintézkedési eljárás

(1)

Amennyiben a 37. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően
kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós
jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az
érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést.
Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozat formájában végrehajtási aktust
fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.
Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, a határozat felszólítja
valamennyi tagállamot a szükséges intézkedések meghozatalára annak biztosítása
érdekében, hogy a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket
kivonja piacáról, és erről tájékoztassa a Bizottságot.
Ha a nemzeti intézkedés indokolatlannak minősül, a határozat felszólítja az érintett
tagállamot a szóban forgó intézkedés visszavonására.
A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje –
haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy
szereplőket.

(2)

Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, és a CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termék megfelelésének hiánya a 37. cikk (5) bekezdésének b)
pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak következménye, akkor a
Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.
39. cikk
Megfelelő, de kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek

HU

(1)

Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését
követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék
megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis elfogadhatatlan kockázatot jelent az
emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre,
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy ésszerű időn belül vagy tegyen
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő
termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a
termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(2)

A gazdasági szereplő gondoskodik a korrekciós intézkedések meghozataláról az
uniós piacon általa forgalmazott összes érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termék tekintetében.
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(3)

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az
érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék azonosításához szükséges
adatokat, a szóban forgó termésnövelő termék származási helyét és értékesítési
láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések
jellegét és időtartamát.

(4)

A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett
gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a meghozott nemzeti
intézkedéseket. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozat formájában
végrehajtási aktust fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség
esetén felszólítja az érintetteket a megfelelő intézkedések meghozatalára.
Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Az emberek, állatok vagy növények egészségének, a biztonságnak vagy a
környezetnek a védelmével kapcsolatos, kellően indokolt és rendkívül sürgős
esetekben a Bizottság a 41. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban
azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

(5)

A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje –
haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy
szereplőket.
40. cikk
Az alaki megfelelés hiánya

(1)

(2)

HU

A 37. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam valamely CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termék tekintetében a következő megállapítások egyikére jut, akkor
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés hiányának:
a)

a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen rendelet 17. cikkét
megsértve tüntették fel;

b)

a bejelentett szervezet azonosító számát a 17. cikket megsértve helyezték el,
vagy nem tüntették fel, holott a 17. cikk előírja;

c)

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket nem látták el az EUmegfelelőségi nyilatkozattal;

d)

az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

e)

a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f)

a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett
információkat egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;

g)

a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem
teljesül.

Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, az
érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott CE-jelöléssel
ellátott termésnövelő termék korlátozására vagy betiltására, vagy biztosítja annak
visszahívását vagy piaci forgalomból történő kivonását, illetve a CE-jelölésnek a
termékről történő eltávolítását.
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6. FEJEZET
BIZOTTSÁG ÉS FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI
AKTUSOK
41. cikk
Bizottsági eljárás
(1)

A Bizottság munkáját a termésnövelő termékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a
bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell
alkalmazni.

(3)

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell
alkalmazni.

(4)

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell
alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.
42. cikk
A mellékletek módosítása

(1)

(2)

HU

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV.
mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, valamint megkönnyítse az olyan
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és
szabad mozgását,
a)

amelyek tekintetében jelentős kereskedelem valószínűsíthető a belső piacon, és

b)

amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem
jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények
egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.

Amennyiben az (1) bekezdés értelmében a Bizottság módosítja a II. mellékletet
annak érdekében, hogy új mikroorganizmusokkal egészítse ki az érintett
organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt a következő adatok alapján teszi
meg:
a)

a mikroorganizmus neve;

b)

a mikroorganizmus taxonómiai besorolása;

c)

a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó
historikus adatok;

d)

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten
biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmusfajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat;

e)

toxinok maradékanyag-értékeire vonatkozó információk;

f)

a gyártási folyamatra vonatkozó információk; valamint

g)

az összetevőben visszamaradó intermedierek vagy mikrobiológiai metabolitok
azonosítására vonatkozó információk.
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(3)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (1) bekezdésnek megfelelően történő
elfogadása során a Bizottság csak abban az esetben egészítheti ki a II. mellékletben
meghatározott összetevő-kategóriákat az 1069/2009/EK rendelet szerinti, állati
melléktermékekkel, ha az említett termékek tekintetében a szóban forgó rendeletben
meghatározott eljárásoknak megfelelően az előállítási láncban végpont
meghatározására került sor.

(4)

A Bizottság emellett felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV.
mellékletet az új tudományos eredményekhez. A Bizottság akkor él ezzel a
felhatalmazással, ha kockázatértékelés alapján módosításra van szükség annak
biztosítása érdekében, hogy rendes felhasználási feltételek mellett az e rendelet
követelményeinek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egyike se
jelentsen elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére,
a biztonságra vagy a környezetre.
43. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

HU

(1)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)

A Bizottság a 42. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására vonatkozó felhatalmazást [Publications office, please insert the date of
entry into force of this Regulation]-tól/-től kezdődően, öt évre kapja. A Bizottság
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a
meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt,
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező
időtartamra.

(3)

Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 42. cikkben említett
felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott
felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat
nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)

A 42. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését
követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene
kifogást, vagy ha az említett időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a
Tanács egyaránt tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy nem fog kifogást emelni. Az
Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal
meghosszabbodik.
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7. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó
szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak
azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak,
arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul
értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik
az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.
45. cikk
Az 1069/2009/EK rendelet módosítása
Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke a következőképpen módosul:
1.

a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„A 32., 35. és 36. cikkben említett, a köz- és állat-egészségügyre jelentős
kockázatot már nem jelentő, állati melléktermékekből származó termékek
esetében az előállítási láncban végpontot kell meghatározni, amelyen túl e
termékekre már nem vonatkoznak e rendelet előírásai.”;

2.

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)

Amennyiben köz- vagy állat-egészségügyi kockázat áll fenn, az e
rendelet 32., 33. és 36. cikkében említett, állati melléktermékekből
származó termékekre a 178/2002/EK rendeletnek az egészségügyi
szükségintézkedésekre vonatkozó 53. és 54. cikkét kell értelemszerűen
alkalmazni.”
46. cikk
Az 1107/2009/EK rendelet módosítása

Az 1107/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„b)
a növények élettani folyamatainak befolyásolása, mint például a
növekedést befolyásoló anyagok, kivéve a tápanyagokat és a növényi
biostimulánsokat;

HU

2.

A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

3.

„34. «növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül
stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a
növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:
a)

hatékony tápanyag-felhasználás;

b)

abiotikusstressz-tolerancia;

c)

a növény minőségi tulajdonságai.”
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47. cikk
A 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezése
A 49. cikk második bekezdésében említett időpontban a 2003/2003/EK rendelet hatályát
veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való
hivatkozásként kell értelmezni.
48. cikk
Átmeneti rendelkezések
A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, [Publications
office, please insert the date of application of this Regulation] előtt az „EK-műtrágya”
megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk
rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.
49. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök
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a Tanács részéről
az elnök
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