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OPINIA 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego 

zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i 

zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 11 maja 2016 r. 

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 10 maja 2016 r.   
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OPINIA 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego 

zasady  udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i 

zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 

COM(2016)157 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2016 r. 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) z zadowoleniem 

przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej, aby – zgodnie z koncepcją gospodarki o 

obiegu zamkniętym - rozszerzyć zakres rozporządzenia w celu lepszego wykorzystania 

produktów pochodzących z przetwarzania odpadów roślinnych i zwierzęcych do celów 

nawozowych oraz recyklingu składników pokarmowych w rolnictwie. 

2. Jednakże zdaniem KSZUE, wprowadzenie restrykcyjnych limitów substancji 

niepożądanych w nawozach mineralnych wpłynie na zmniejszenie liczby dostępnych złóż 

fosforu, na ograniczenie dostępności tego surowca na rynku UE i w rezultacie na 

wzmocnienie pozycji dostawców wobec producentów nawozów. Ograniczenie surowców 

będących źródłem fosforu podniesie ceny nawozów, co najbardziej odczują rolnicy. 

KSZUE uznaje za słuszny postulat ograniczenia ilości metali ciężkich w glebie, jednak 

zaproponowane przez KE limity zawartości kadmu i niklu uważa za zbyt restrykcyjne z 

punktu widzenia funkcjonowania przemysłu nawozowego.   

3. Zgadzając się z ogólnym kierunkiem proponowanych przepisów zmierzających do 

lepszego wykorzystania odpadów poprzez ich zastosowanie do produktów nawozowych, 

KSZUE zwraca uwagę, że wprowadzenie zasady zniesienia statusu odpadu niesie szereg 

zagrożeń dla zachowania odpowiedniego stanu środowiska rolniczego i dla bezpieczeństwa 

produkowanej żywności. Zdaniem KSZUE przepisy powinny być ograniczone do odpadów 

tzw. „bezpiecznych”, bez możliwości wykorzystania np. osadów ściekowych, 

charakteryzujących się dużą zmiennością właściwości i zanieczyszczeń.  
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