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Plan ten stanowi jeden z głównych bloków Euro-
pejskiego Zielonego Ładu, czyli nowej strategii 

na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki UE. 

Potrzeba harmonizacji prawa nawozowego w UE
Obowiązujące rozporządzenie w sprawie nawozów 
(WE nr 2003/2003) dotyczy głównie konwencjonal-
nych nawozów mineralnych, w szczególności określa 
wymagania 
co do jakości 
nawozów mi-
neralnych, np. 
zawartości 
składników 
odżywczych. 
Natomiast 
brak jest 
przepisów dotyczących wprowadzenia na rynek UE 
produktów bogatych w składniki pokarmowe dla 
roślin, otrzymywanych np. z odpadów organicz-
nych. Nowe rozporządzenie odnośnie produktów 

 
Nowe regulacje w zakresie 
produktów nawozowych 
w krajach UE od 2022  

Od 2022 roku w krajach UE wejdą w życie nowe przepisy 
dotyczące nawozów. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 
w sprawie nawozów zostanie zastąpione nowym, które 
ustanawia przepisy na temat udostępniania na rynku UE 
produktów nawozowych. Jest ono częścią planu działania UE 
odnoszącego się do gospodarki o obiegu zamkniętym.

nawozowych, ma za zadanie zachęcić podmioty go-
spodarcze do przetwarzania odpadów organicznych 
do produktów zawierających cenne składniki odżyw-
cze dla roślin (np. polepszacze gleby, nawozy orga-
niczne, itp.), opracowywania nowych, innowacyjnych 
nawozów z odpadów organicznych i wprowadzania 
ich na rynek unijny. Należy podkreślić, że nowe 
rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące produk-

tów nawozowych UE, nie reguluje ich 
zastosowań czy sposobu dozowania. 
Oczekuje się, że harmonizacja prawa 
nawozowego pozwoli na zmniejsze-
nie wykorzystania konwencjonalnych 
nawozów mineralnych oraz zwiększenie 
wykorzystania odpadów organicznych 
poddanych recyklingowi, co wpisuje się 
w zasady gospodarki o obiegu zamknię-

tym. Co więcej, zakłada się, że ułatwi producentom 
nawozów organicznych ich sprzedaż na rynku 
unijnym, a rolnikom zapewni większy wybór wśród 
produktów nawozowych. 

Nowe rozporządzenie w sprawie 
nawozów ułatwi producentom 
nawozów organicznych ich 
sprzedaż na unijnym rynku
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Produkt nawozowy 
Zgodnie z definicją przyjętą w nowym rozporzą-
dzeniu, produkt nawozowy „oznacza substancję, 
mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, 
stosowane lub przeznaczone do używania na rośliny 
lub ich ryzosferę lub na grzyby bądź ich mykosfe-
rę, lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery czy 
mykosfery, albo samodzielnie, albo po zmieszaniu 
z innym materiałem, w celu dostarczania roślinom 
lub grzybom składników pokarmowych bądź w celu 
poprawy efektywności wykorzystania składników 

pokarmowych”. Natomiast produkt nawozowy UE to 
produkt spełniający wymagania: 
• kategorii funkcji produktu (ang. Product Function 
Category – PFC) 
Produkt nawozowy UE musi spełniać wymagania 
przynajmniej jednej kategorii funkcji produktu 
(Tabela 1). Wymagania te dotyczą przede wszystkim 
jakości (tj. minimalna zawartość składników po-
karmowych i dopuszczalna ich tolerancja) i bezpie-
czeństwa (tj. zawartości zanieczyszczeń i obecności 
patogenów). W przypadku produktu nawozowego 

Tabela 1. Kategorie funkcji produktu (PFC)

PFC Kategoria funkcji produktu

1. Nawóz (A. organiczny płynny/stały, B. organiczno-mineralny płynny/stały, C. nieorganiczny; makroskładnikowy/
mikroskładnikowy, płynny/stały)

2. Środek wapnujący

3. Polepszacz gleby (A. organiczny, B., nieorganiczny)

4. Podłoże do upraw

5. Inhibitor (A. nitryfikacji, B. denitryfikacji, C. ureazy)

6. Biostymulator (A. mikrobiologiczny, B. niemikrobiologiczny)

7. Produkt nawozowy mieszany
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Kontakt: VOGELSANG Sp. z o.o.   
• Al. San Francisco 9   
• 55-020 Rzeplin • www.vogelsang.pl   
• info@vogelsang.pl • tel 71 798 95 80 

E n g i n e e r e d  t o  w o r k 

ENGINEERED TO WORK

Railway AgricultureBiogasWaste waterIndustry

Increase gas yield and 
operation reliability
If economic and efficient operation of your biogasplant 
is needed, you need the rights components.

Vogelsang EnergyJet® solid matter feeder
The efficient solution for trouble-free digester feeding
• resistant to foreign matter and durable like a solid matter screw
• feeding with a homogeneous, well-mashed organic suspension 
• reduced energy requirements and increased gas yield

Vogelsang-Macerator RotaCut®
Wet grinder with foreign material separator in one unit.
Provides true protection and substrate preparation
• cut down fibres, coarse material and separate foreign bodies
• prepares homogeneous suspensions by low power consumption
• extremly service and maintenance friendly, easy to retrofit

Together, they are the perfect solution for homogeneous
suspensions and reliable processes. See for yourself!
연락처: 유한회사 포겔상코리아 • vogelsang.co.kr
info@vogelsang.co.kr • +82 31 529 3282
블로그: blog.naver.com/vogelsangkr

More Power from your biogas plant

Efektywne podawanie  
komponentów 
Dozownik PreMix® 
•  uniwersalny dozownik w zabudowie z maceratorem RotaCut 
•  skuteczna separacja ciał stałych i ochrona sekcji pompującej 
•  przygotowanie rozdrobnionej i homogennej zawiesiny 
• wzrost efektywnołci fermentacji i produkcji biogazu 
•  wykonanie szybkoserwisowe 
•  niskie koszty eksploatacji 

Dozownik CC-Mix® 
•  uniwersalny dozownik do substratów nie wymagających  

rozdrabniania 
•  strefa separacji ciał stałych 
•  sprawne mieszanie i podanie biomasy do fermentacji 
•  wykonanie szybkoserwisowe 
•  niskie koszty eksploatacji 

Zapytaj nas również o pompy,  
maceratory i rozdrabniacze!



mieszanego musi się on składać przynajmniej 
z dwóch materiałów składowych produktu nawozo-
wego UE. 
• kategorii materiału składowego (ang. Component 
Material Category – CMC) 
Wymagania stawiane kategoriom materiałów skła-
dowych (Tabela 2) obejmują w szczególności rodzaj, 
sposób otrzymywania i stosowania w produkcie 
nawozowym. Kategorie materiałów składowych mu-
szą spełniać wymagania przepisów odpowiednich 
regulacji dotyczących np. REACH, utraty statusu 
odpadu czy produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego. 
Na przykład, w przypadku kompostu (CMC 3) i pro-
duktu pofermentacyjnego (CMC 5) rozporządzenie 
wyklucza takie materiały wsadowe jak organiczna 
frakcja zmieszanych odpadów komunalnych z go-
spodarstw domowych, osady ściekowe oraz produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego.  Dodatkowo, 
podaje szczegółowe wymagania co do prowadzenia 
procesów kompostowania i fermentacji beztlenowej 
oraz wymagań, jakie powinny spełniać otrzymane 
komposty i produkt pofermentacyjny. 
• oznakowania „CE”
Rozporządzenie podaje ogólne zasady oznakowania 
produktów nawozowych UE, które dotyczą takich 
informacji jak np. masa lub objętość produktu, skład, 

Tabela 2. Kategorie materiału składowego produk-
tu nawozowego UE (CMC)

CMC Kategoria materiału składowego

1. Pierwotne surowce i mieszaniny

2. Rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin

3. Kompost

4. Produkt pofermentacyjny świeżych roślin

5. Produkt pofermentacyjny inny niż produkt 
pofermentacyjny świeżych roślin

6. Produkty uboczne przemysłu spożywczego

7. Mikroorganizmy

8. Polimerowe składniki pokarmowe

9. Polimery inne niż polimerowe składniki 
pokarmowe

10. Produkty pochodne w rozumieniu rozporzą-
dzenia (WE) nr 1069/2009

11. Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 
2008/98/WE
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gółowe zasady oznakowania dla poszczególnych 
produktów nawozowych. 
• oceny zgodności
Ocena zgodności to proces, w którym producent 
nawozów określa czy dany produkt nawozowy UE 
spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu. Do 
oceny zgodności przyjęto tzw. moduły procedur 
oceny zgodności: A, A1, B, C oraz D1. Wybór modu-
łu do oceny zgodności zależy od kategorii funkcji 
produktu (PFC) oraz kategorii materiału składowego 
produktu nawozowego (CMC). 

Najważniejsze zmiany wynikające  
z nowego rozporządzenia
Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
produktów nawozowych UE będzie regulowało wpro-
wadzanie produktów nawozowych na rynek unijny. 
Uchyla ono obowiązujące rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/2003 z dnia 13 
października 2003 r. w sprawie nawozów oraz zmienia 

rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego i rozporządzenie (WE) 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania 
do obrotu środków ochrony roślin. Nowy akt prawny 
będzie obowiązywał od 16 lipca 2022 roku.
Nowe rozporządzenie ma za zadanie uregulowanie 
przepisów dotyczących wprowadzania tych wszystkich 
produktów – w szczególności pozyskiwanych z su-
rowców organicznych lub wtórnych – które posiadają 
wartość nawozową, jednocześnie spełniają określone 
w rozporządzeniu wymagania jakościowe oraz są przy-
jazne i bezpieczne dla środowiska. Wprowadzenie tych 
przepisów wiąże się z wieloma zmianami dla producen-
tów nawozów, dystrybutorów i rolników. Należy wska-
zać, że producent nawozów będzie miał do wyboru 
dwie opcje: spełnić wymagania nowego rozporządzenia 
i oznakowania „CE” produktu nawozowego pozwalają-
ce na wprowadzenie produktu nawozowego na rynek 
unijny lub spełnić wymagania przepisów krajowych, 
a następnie sprzedać produkt nawozowy do innego 
kraju UE na postawie zasad wzajemnego uznawania. 
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Budujemy  
żelbetowe-monolityczne 

zbiorniki i silosy

• na gnojowicę i dla biogazowni

•  na wodę i dla oczyszczalni ścieków

•  na biomasę, wióry, trociny i zrębki 
drzewne

DoraDzimy – zaprojektujemy  
wybuDujemy

Wolf System Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice Śl.

+48 32 605 37 00

www.wolfsystem.pl

Dla podmiotów gospodarczych oznacza to przede 
wszystkim możliwość wprowadzania produktów 
nawozowych uzyskanych z surowców organicznych 
lub wtórnych na rynek unijny (produkty nawozowe 
oznakowane „CE”). Warto podkreślić najważniejsze 
zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie. 
Obejmują one przede wszystkim: wymagania co do 
produktów nawozowych (tj. wprowadzono kategorie 
funkcji produktów i kategorie materiałów skła-
dowych); limity zanieczyszczeń i dopuszczalnych 
poziomów patogenów (dla poszczególnych kategorii 
funkcji produktów); procedury oceny zgodności 
jakim podlega produkt nawozowy oznaczony „CE” 
(m.in. wprowadzono moduły oceny zgodności, wy-
móg przygotowania dokumentacji technicznej) czy 
przeprowadzania badań przez tzw. jednostki notyfi-
kowane. 
W nowym rozporządzeniu mowa jest o okresie przej-
ściowym, który pozwoli państwom członkowskim 
na przygotowanie się, np. w zakresie ustanowienia 
infrastruktury administracyjnej, do wypełniania obo-
wiązków wynikających z tego rozporządzenia.
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Biowęgiel, struwit i popioły
Można wskazać również kwestie wymagające dal-
szego doprecyzowania, jak np. wykorzystanie takich 
materiałów jak biowęgiel, struwit czy popioły. Roz-
porządzenie w sprawie produktów nawozowych UE 
wskazuje, że „na rynku istnieje popyt na stosowanie 
jako produktów nawozowych niektórych odpadów 
z odzysku w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2008/98/WE (8), takich jak struwit, 
biowęgiel i produkty na bazie popiołów”. W toku prac 
nad rozporządzeniem proponowano włączenie tych 
materiałów do odpowiedniej kategorii materiałów 
składowych i określenie wymagań, jakie powinny 
spełniać. Niemniej jednak rozporządzenie nie precy-
zuje wymagań co do wykorzystania tych materiałów. 

Dalsze prace
Prace Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzania 
nowego rozporządzenia w sprawie produktów nawo-
zowych UE wspiera specjalny zespół ekspertów oraz 
organizacje branżowe. Obecnie, takie organizacje 
jak European Biogas Association (EBA) oraz European 
Compost Network (ECN) przygotowują opracowa-
nie mające na celu określenie postępowania, barier 
i korzyści dotyczących produktów nawozowych CE 
na bazie kompostów i pofermentu. Opracowanie 
powstaje w oparciu o badanie ankietowe, w którym 
można wziąć udział, wypełniając formularz na stro-
nie https://www.surveymonkey.com/r/FPR_EBA_ECN 
do 18 listopada 2020 r. 

dr hab. inż. Krystyna Malińska 
Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska 
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TOREN S.A., ul. Sobieskiego 7, 40-082 KATOWICE
biuro@torensa.pl, tel.: +48 662 213 006

www.torensa.pl
Biuro handlowe: ul. Zwycięstwa 32/1, 44-100 Gliwice

Wykonujemy dokumentacje 

projektowe, budowlane 

i wykonawcze oraz 

raporty oddziaływania na 

środowisko dla instalacji 

biogazowych, biometanowych, 

fotowoltaicznych oraz 

energetycznych. 

Realizujemy audyty 

i opracowania eksperckie 

z dziedziny biogazu 

i biometanu.

Firma działa  

na rynku od 2011 roku.  

Łączy doświadczenia 

z projektowania technologii 

obróbki biomasy oraz 

energetyki odnawialnej.

Projektujemy  
Przyszłość naszej Planety
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