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EXPUNERE DE MOTIVE
1.

CONTEXTUL PROPUNERII

•

Motivele și obiectivele propunerii

1.

Propunerea are ca scop abordarea problemelor importante existente în prezent pe
piață, care au fost identificate mai întâi în cadrul unei evaluări ex-post a
Regulamentului CE nr. 2003/2003 („Regulamentul actual privind îngrășămintele”)
realizate în 20101. De asemenea, aceasta a fost identificată drept una dintre
principalele propuneri legislative din cadrul planului de acțiune privind economia
circulară2.
Primul motiv și obiectiv

2.

În primul rând, produsele fertilizante inovatoare, care conțin adesea nutrienți sau
materii organice reciclate din biodeșeuri sau din alte materii prime secundare în
conformitate cu modelul de economie circulară, întâmpină dificultăți în accesarea
pieței interne ca urmare a existenței unor norme naționale și standarde divergente.

3.

Regulamentul actual privind îngrășămintele garantează libera circulație pe piața
internă a unei categorii de produse armonizate care aparțin unuia dintre tipurile de
produse incluse în anexa I la regulamentul respectiv. Aceste produse sunt eligibile
pentru a purta mențiunea „îngrășăminte CE”. Societățile care doresc să
comercializeze produse de alte tipuri decât îngrășăminte CE trebuie mai întâi să
obțină o nouă omologare de tip prin intermediul unei decizii a Comisiei de
modificare a anexei menționate anterior. Aproape toate tipurile de produse incluse în
prezent în Regulamentul actual privind îngrășămintele sunt îngrășăminte
convenționale, anorganice, de regulă extrase din mină sau produse chimic în
conformitate cu modelul economiei lineare. De asemenea, procesele chimice pentru
producerea, de exemplu, a îngrășămintelor pe bază de azot, sunt atât consumatoare
de energie, cât și mari generatoare de CO2.

4.

Cu toate acestea, aproximativ 50% din îngrășămintele aflate în prezent pe piață sunt
excluse din domeniul de aplicare al regulamentului. Acest lucru este valabil pentru
câteva îngrășăminte anorganice și pentru aproape toate îngrășămintele produse din
materii organice, cum ar fi subprodusele de origine animală sau alte subproduse de
origine agricolă, sau biodeșeurile reciclate din lanțul alimentar. Cercetarea, inovarea
și investițiile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă, contribuind la economia
circulară prin crearea de locuri de muncă la nivel local și prin generarea de valoare
din resurse secundare provenite de pe piața internă care ar fi fost altfel utilizate direct
pe sol sau eliminate ca deșeuri, cauzând eutrofizare inutilă și emisii de gaze cu efect
de seră. Există, de asemenea, o tendință spre axarea pe servicii în acest domeniu, cu
creșterea personalizării produselor pe baza analizei solului pe care urmează să se
utilizeze îngrășământul. IMM-urile și alte întreprinderi din întreaga Europă sunt din
ce în ce mai interesate să contribuie la această evoluție. Cu toate acestea, pentru
produsele personalizate care conțin îngrășăminte organice, accesul la piața internă
depinde în prezent de recunoașterea reciprocă și, prin urmare, este adesea
obstrucționat.

5.

Problema legată de îngrășămintele inovatoare în ceea ce privește structura
reglementării actuale este dublă.
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416
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6.

Primul aspect al problemei este faptul că includerea în Regulamentul actual privind
îngrășămintele a unor tipuri de produse obținute din materii prime organice sau
secundare reprezintă o provocare. Autoritățile de reglementare ezită din cauza
compoziției și caracteristicilor relativ variabile ale acestor materiale. Regulamentul
actual privind îngrășămintele este în mod clar conceput pentru îngrășăminte
anorganice bine definite, provenite din materii prime principale, și nu dispune de
mecanisme de control robuste și de garanțiile necesare pentru a instaura un climat de
încredere în produse provenite din materii organice sau secundare, care sunt variabile
prin natura lor. În plus, legăturile cu legislația existentă privind controlul
subproduselor de origine animală și al deșeurilor nu sunt clare.

7.

Prin urmare, îngrășămintele obținute în conformitate cu principiile economiei
circulare nu sunt armonizate. Multe state membre dispun, pentru aceste îngrășăminte
nearmonizate, de norme și standarde naționale detaliate, care conțin cerințe în
materie de mediu (de exemplu, limite aplicabile contaminanților de tipul metalelor
grele) care nu se aplică îngrășămintelor CE. În plus, libera circulație între statele
membre fondată pe recunoașterea reciprocă s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Ca
rezultat, un producător de îngrășăminte obținute din materii prime organice sau
secundare, stabilit într-un stat membru și dornic să își extindă piața pe teritoriul unui
alt stat membru, se confruntă adesea cu proceduri administrative care fac ca
extinderea pieței să aibă un cost prohibitiv. Lipsa de masă critică care rezultă din
această situație frânează investițiile în acest sector important al economiei circulare.
Problema este deosebit de importantă pentru producătorii stabiliți în state membre cu
o piață internă de dimensiuni mici în comparație cu surplusul de materii prime
organice și secundare (de regulă, gunoi de grajd) de care dispun.

8.

Pe scurt, condițiile de concurență între aceste îngrășăminte obținute din materii prime
organice sau secundare provenite de pe piața internă în conformitate cu modelul
economiei circulare și cele produse în conformitate cu modelul economiei lineare le
favorizează pe acestea din urmă. Această denaturare a concurenței afectează
investițiile în economia circulară.

9.

Problema este agravată de faptul că una dintre principalele componente ale
îngrășămintelor este roca fosfatică, care a fost identificată de Comisie ca materie
primă critică. Pentru îngrășămintele fosfatice, UE este în prezent foarte dependentă
de importul de rocă fosfatică extrasă din afara UE (peste 90% din îngrășămintele
fosfatice utilizate în UE sunt importate, în special din Maroc, Tunisia și Rusia).
Toate acestea în timp ce deșeurile menajere (în special nămolurile de epurare) conțin
cantități mari de fosfor, care — dacă ar fi reciclat în conformitate cu modelul
economiei circulare — ar putea acoperi circa 20-30 % din cererea UE de
îngrășăminte fosfatice. Cu toate acestea, potențialul de investiții rămâne în prezent în
mare parte neexploatat, situație care se explică parțial prin dificultățile privind
accesul la piața internă menționate anterior.

10.

Al doilea aspect legat de limitările Regulamentului actual privind îngrășămintele în
ceea ce privește îngrășămintele inovatoare este faptul că, chiar și pentru îngrășăminte
noi, anorganice obținute din materii prime principale, procedura de omologare de tip
este de lungă durată și nu poate ține pasul cu ciclul inovării din sectorul
îngrășămintelor. Prin urmare, s-au considerat necesare revizuirea temeinică și
modernizarea cadrului de reglementare tehnică, cu scopul de a spori flexibilitatea în
ceea ce privește cerințele referitoare la produse, menținând, în același timp, un nivel
ridicat de protecție a sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a
siguranței și mediului. Considerațiile în acest sens sunt detaliate mai jos în secțiunea
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3: Rezultatele evaluărilor ex-post, consultările cu părțile interesate și evaluarea
impactului.
11.

12.

Principalul obiectiv strategic al inițiativei este acela de a stimula producția de
îngrășăminte pe scară largă în UE din materii prime organice sau secundare de pe
piața internă, în conformitate cu modelul de economie circulară, prin transformarea
deșeurilor în nutrienți pentru culturi. Propunerea va oferi un cadru de reglementare
care să faciliteze în mod radical accesul la piața internă pentru astfel de îngrășăminte,
asigurând astfel condiții de concurență echitabile cu îngrășămintele obținute prin
extracție sau cu cele obținute prin procedee chimice în conformitate cu modelul
economiei lineare. Acest lucru ar contribui la îndeplinirea următoarelor obiective ale
economiei circulare:


ar permite valorificarea materiilor prime secundare, ceea ce ar duce la o mai
bună utilizare a materiilor prime și ar transforma eutrofizarea și problemele
legate de gestionarea deșeurilor în oportunități economice pentru operatorii
publici și privați;



ar crește eficiența resurselor și ar reduce dependența de import în ceea ce
privește materiile prime esențiale pentru agricultura europeană, în special
fosforul;



ar stimula investițiile și inovarea în economia circulară, creând, prin urmare,
locuri de muncă în UE;



ar contribui la reducerea presiunii cu care se confruntă actualmente industria
îngrășămintelor de a reduce emisiile de CO2 în cadrul ETS, permițându-i să
producă îngrășăminte din materii prime cu factor de emisie de CO2 mai mic.

Creșterea producției și a comerțului cu îngrășăminte inovatoare ar duce, de
asemenea, la o diversificare a ofertei de îngrășăminte pentru fermieri, ceea ce ar
putea contribui la eficientizarea producției de alimente atât din punctul de vedere al
costurilor, cât și din cel al resurselor.
Al doilea motiv și obiectiv
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13.

În al doilea rând, actualul regulament privind îngrășămintele nu reușește să abordeze
problemele de mediu legate de contaminarea de către îngrășămintele CE a solului,
apelor interioare, apelor marine și, în cele din urmă, a produselor alimentare. O
problemă recunoscută este prezența cadmiului în îngrășămintele fosfatice anorganice.
În absența unor valori-limită la nivelul UE, unele dintre statele membre au impus
limite unilaterale pentru cadmiu aplicabile îngrășămintelor CE în temeiul
articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, creând astfel o
anumită fragmentare a pieței și în domeniul armonizat. Prezența contaminanților în
îngrășămintele care fac în prezent obiectul normelor naționale (de exemplu, nutrienți
proveniți din reciclarea nămolului epurat) ridică probleme similare.

14.

Un al doilea obiectiv de politică este, prin urmare, abordarea acestei chestiuni și
introducerea unor limite armonizate pentru cadmiu în cazul îngrășămintelor fosfatice.
Stabilirea acestor valori-limită, care vizează minimizarea impactului negativ al
utilizării îngrășămintelor asupra mediului și asupra sănătății umane, va contribui la
reducerea acumulării de cadmiu în sol și a contaminării cu cadmiu a alimentelor și a
apei. De asemenea, va elimina fragmentarea pieței la care conduce în prezent această
problemă, sub forma unor limite naționale aplicabile cadmiului în unele state
membre.
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•

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

15.

Propunerea de regulament va abroga Regulamentul actual privind îngrășămintele, dar
va permite îngrășămintelor deja armonizate să rămână pe piață, cu condiția
respectării noilor cerințe de siguranță și calitate. Propunerea va defini condițiile în
care îngrășămintele produse din deșeuri și subproduse de origine animală pot fi
exceptate de la controalele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor
norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu
sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
(Regulamentul privind subprodusele de origine animală)3 și de Directiva 2008/98/CE
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive4 și pot circula liber ca
îngrășăminte cu marcaj CE. De asemenea, va completa Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH)5, care va continua să se aplice substanțelor chimice încorporate în
produsele fertilizante.

•

Coerența cu celelalte politici ale Uniunii

16.

Inițiativa sprijină agenda Comisiei pentru locuri de muncă, creștere și investiții, prin
asigurarea cadrului de reglementare adecvat pentru investițiile în economia reală.

17.

În special, inițiativa va avea o contribuție concretă și importantă la pachetul Comisiei
privind economia circulară. Aceasta va crea condiții de concurență echitabile pentru
toate produsele fertilizante și va facilita utilizarea materiilor prime secundare
provenite de pe piața internă.

18.

În plus, inițiativa sprijină obiectivul de a crea o piață internă mai aprofundată și mai
echitabilă, cu o bază industrială consolidată, prin eliminarea barierelor existente în
calea liberei circulații a anumitor îngrășăminte inovatoare și prin facilitarea
supravegherii pieței de către statele membre.

19.

Inițiativa este legată de următoarele inițiative politice:

3
4
5
6

RO



Pachetul de măsuri privind economia circulară: Revizuirea Regulamentului
privind îngrășămintele are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare care să
permită producerea de îngrășăminte din biodeșeurile reciclate și din alte materii
prime secundare, în conformitate cu strategia în domeniul bioeconomiei6, care
include producția de resurse biologice regenerabile, precum și conversia
acestor resurse și a fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare adăugată. Acest
lucru ar stimula aprovizionarea de pe piața internă cu nutrienți, care sunt
esențiali pentru o agricultură europeană durabilă, inclusiv fosforul, o materie
primă critică. Aceasta ar contribui, de asemenea, la o mai bună punere în
aplicare a ierarhiei deșeurilor, prin reducerea la minimum a depozitării la
gropile de gunoi sau prin recuperarea de energie din biodeșeuri, și, prin urmare,
la rezolvarea problemelor legate de gestionarea deșeurilor.



Strategia privind piața unică: Astfel cum s-a descris mai sus, o binecunoscută
barieră în calea liberei circulații pe piața internă o reprezintă existența unor
cadre naționale de reglementare greoaie și divergente pentru îngrășămintele

JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
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care nu sunt acoperite în prezent de legislația de armonizare. În timp ce
operatorii economici privesc adesea normele naționale divergente ca un
obstacol prohibitiv când vor să intre pe piețe noi, statele membre consideră că
aceste norme sunt esențiale pentru protejarea lanțului alimentar și a mediului.
Din cauza aspectelor legate de sănătate și mediu, recunoașterea reciprocă s-a
dovedit extrem de dificilă în domeniul îngrășămintelor nearmonizate, iar
operatorii economici au solicitat posibilitatea de a obține acces la întreaga piață
internă prin respectarea unor norme armonizate care să abordeze aceste
preocupări la nivelul UE.


2.

TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

•

Temei juridic

20.

Scopul propunerii este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru produse
fertilizante, abordând astfel aspectele identificate inițial în evaluarea ex-post a
Regulamentului actual privind îngrășămintele realizată în 2010. Prin urmare, temeiul
său juridic este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), care este temeiul juridic pentru Regulamentul actual privind îngrășămintele.

•

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

21.

Primul obiectiv al acțiunii propuse este de a stimula investițiile în producție și
consumul eficient, sigur și inovator de îngrășăminte produse din materii prime
organice sau secundare în conformitate cu modelul economiei circulare și cu
strategia în domeniul bioeconomiei, ajutând aceste produse să atingă o masă critică
prin accesul la întreaga piață internă. Utilizarea mai eficientă a acestor îngrășăminte
poate oferi beneficii semnificative pentru mediu, reducerea dependenței de importul
de materii prime critice din afara UE, precum și o mai mare varietate de produse
fertilizante de înaltă calitate pentru fermieri. Barierele existente în calea liberei
circulații a acestor produse, sub forma unor cadre naționale de reglementare
divergente, nu pot fi eliminate prin intermediul unor acțiuni unilaterale ale statelor
membre. În special, recunoașterea reciprocă în acest domeniu s-a dovedit extrem de
dificilă și devine din ce în ce mai mult un obstacol important, în același timp în care
interesul în producția și comercializarea de îngrășăminte de înaltă calitate din materii
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Orizont 2020: Propunerea va avea potențialul de a stimula activitățile de
cercetare relevante lansate în cadrul Provocărilor societale 2 („Securitatea
alimentară, agricultura și silvicultura durabile, cercetarea marină, maritimă și
fluvială și bioeconomia”) și 5 („Combaterea schimbărilor climatice, mediu,
utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime”), care vizează, printre alte
obiective, furnizarea de soluții inovatoare pentru o recuperare mai eficientă și
mai sigură a resurselor obținute din deșeuri, ape reziduale și biodeșeuri,
precum și încurajarea cercetătorilor în a furniza produse inovatoare în
conformitate cu nevoile pieței, nevoile societale și politicile de protecție a
mediului. Întreprinderea comună pentru bioindustrii a identificat, printre altele,
reciclarea fosforului pentru producția de îngrășăminte din deșeuri (organice) ca
un nou lanț valoric promițător din punct de vedere economic7. Facilitarea
accesului la piața internă pentru astfel de îngrășăminte ar fi o condiție
prealabilă pentru realizarea acestor obiective și transpunerea rezultatelor din
cercetare pe piață.

http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf
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prime organice sau secundare tinde să crească. O acțiune la nivelul UE, pe de altă
parte, ar putea asigura libera circulație a acestor îngrășăminte, prin stabilirea unor
criterii armonizate privind nivelul înalt al calității, siguranța și mediul.
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22.

Al doilea obiectiv este de a aborda contaminarea cu cadmiu a solului și a produselor
alimentare generată de utilizarea îngrășămintelor. Deoarece majoritatea
îngrășămintelor de la care a pornit preocuparea (respectiv îngrășămintele fosfatice
anorganice) sunt deja armonizate, statele membre nu pot atinge acest obiectiv în mod
unilateral. Limitele maxime la nivelul UE, pe de altă parte, pot reduce în mod
eficient contaminanții din îngrășămintele armonizate până la atingerea unor niveluri
de siguranță.

•

Proporționalitatea

23.

Primul obiectiv al inițiativei este de a stimula investițiile în producția de
îngrășăminte inovatoare eficiente și sigure, produse din materii prime organice sau
secundare în conformitate cu modelul economiei circulare, cu beneficiile conexe în
ceea ce privește impactul asupra mediului, reducerea dependenței de importuri,
precum și o ofertă mai diversificată de produse de înaltă calitate. Inițiativa urmărește
atingerea unei mase critice pentru aceste produse, prin intermediul pieței unice.
Recunoașterea reciprocă a îngrășămintelor nearmonizate s-a dovedit a fi extrem de
dificilă în trecut, în timp ce legislația de armonizare a produselor a fost o modalitate
eficientă de a asigura accesul pe piața internă pentru îngrășămintele anorganice. Prin
urmare, concluzia este că legislația de armonizare a produselor pentru îngrășămintele
obținute din materii prime organice sau secundare nu depășește ceea ce este necesar
pentru a asigura certitudinea în materie de reglementare, de care este nevoie pentru
stimularea investițiilor la scară largă în economia circulară. Reglementarea tehnică
aleasă în prezenta propunere lasă operatorilor economici un maximum de flexibilitate
pentru a introduce noi produse pe piață fără a face rabat în privința siguranței și
calității. În plus, aceasta lasă statelor membre libertatea de a permite îngrășăminte
nearmonizate pe piață, fără a-i priva pe operatorii economici care caută piețe mai
mari de posibilitatea de a opta pentru beneficiile unui cadru de reglementare
armonizat.

24.

Forma unui regulament este considerată a fi cea mai potrivită pentru armonizarea
produselor într-un domeniu cu un nivel atât de ridicat de complexitate tehnică și cu
impact potențial asupra lanțului alimentar și mediului, cum este cel al
îngrășămintelor. Această concluzie este susținută de faptul că legislația de
armonizare existentă pentru îngrășăminte are, de asemenea, forma unui regulament.

25.

În ceea ce privește al doilea obiectiv, și anume, abordarea contaminării cu cadmiu a
solului și a produselor alimentare generată de utilizarea de îngrășăminte dintre care
multe sunt deja armonizate, stabilirea de limite maxime în legislația privind
produsele este considerată o modalitate eficientă de a aborda problema la sursă.
Efectele economice sunt considerate proporționale cu obiectivul de prevenire a
contaminării irevocabile a solului, care ar afecta generațiile actuale și viitoare de
fermieri și consumatorii de alimente.

26.

Proporționalitatea este abordată mai în detaliu în secțiunea 4.2.2 din evaluarea
impactului.

•

Alegerea instrumentului

27.

Forma unui regulament este considerată a fi cea mai potrivită pentru armonizarea
produselor într-un domeniu cu un nivel atât de ridicat de complexitate tehnică și cu
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impact potențial asupra lanțului alimentar și mediului, cum este cel al
îngrășămintelor. Această concluzie este susținută de faptul că legislația de
armonizare existentă pentru îngrășăminte are, de asemenea, forma unui regulament.
3.

REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU
PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

•

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

28.

Evaluarea ex-post a Regulamentului actual privind îngrășămintele desfășurată în
2010 a concluzionat8 că regulamentul a fost eficient în atingerea obiectivului său de
simplificare și de armonizare a cadrului de reglementare în ceea ce privește o parte
importantă a pieței îngrășămintelor.

29.

Cu toate acestea, evaluarea a concluzionat, de asemenea, că regulamentul ar putea fi
mai eficace în promovarea îngrășămintelor inovatoare și că ar fi necesare ajustări
pentru a proteja mai bine mediul. În plus, în ceea ce privește îngrășămintele organice,
în prezent excluse din domeniul de aplicare al regulamentului, evaluarea a arătat că
nici operatorii economici și nici autoritățile naționale nu au considerat că
recunoașterea reciprocă este instrumentul cel mai adecvat pentru a asigura libera
circulație, deoarece îngrășămintele sunt produse pentru care preocupări legitime
privind calitatea produselor, mediul și sănătatea umană pot justifica norme stricte.

•

Consultări cu părțile interesate

30.

Consultarea statelor membre și a altor părți interesate s-a desfășurat pe larg pe
parcursul etapei pregătitoare, începând din 2011, în special în contextul Grupului de
lucru pentru îngrășăminte9. Consultarea publică privind economia circulară publicată
în mai 2015 a inclus întrebări pe această temă10. Părțile interesate au fost, de
asemenea, invitate să ofere feedback privind foaia de parcurs pentru revizuirea
Regulamentului privind îngrășămintele, publicată la 22 octombrie 201511.

•

Obținerea și utilizarea expertizei

31.

Actualul proiect de raport de evaluare a impactului se bazează în mare măsură pe
tema menționată în evaluarea ex-post a Regulamentului privind îngrășămintele din
2010, precum și pe studiul efectuat în 2011 cu privire la opțiunile de armonizare
deplină a legislației UE privind produsele fertilizante, inclusiv fezabilitatea tehnică și
impactul asupra mediului, economic și social12.

32.

Reciclarea fosforului a fost abordată, de asemenea, prin proiecte de cercetare aferente
PC7, ale căror rezultate au fost analizate în cadrul atelierului „Abordări circulare ale
fosforului: de la cercetare la implementare”, care a avut loc la Berlin, la 4 martie
201513. Una dintre prioritățile identificate este revizuirea Regulamentului privind

8
9

A se vedea secțiunea 4, Concluzii și recomandări.
Pentru
rapoartele
de
activitate
ale
acestui
grup,
a
se
vedea
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&Ne
wSearch=1&NewSearch=1&Lang=RO

10

11
12

13

RO

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
http://bookshop.europa.eu/ro/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilisingmaterials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
Raportul atelierului poate fi descărcat la adresa: http://bookshop.europa.eu/ro/circular-approaches-tophosphorus-pbKI0115204/
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îngrășămintele în vederea extinderii domeniului său de aplicare la nutrienții din surse
secundare (de exemplu, fosfați reciclați) și din surse organice.

RO

•

Evaluarea impactului

33.

Propunerea este însoțită de o evaluare a impactului, ale cărei documente de referință
pot fi găsite [după publicarea RAI, a se insera link-ul către fișa-rezumat și către
avizul pozitiv al Comitetului de analiză a reglementării]. Avizele Comitetului de
evaluare a impactului au fost luate în considerare prin furnizarea de dovezi mai bune
conform cărora standardele naționale divergente reprezintă o cauză a fragmentării
pieței, prin clarificarea conținutului diferitelor opțiuni evaluate și printr-o mai bună
justificare a principalelor impacturi ale propunerii.

34.

Evaluarea impactului a comparat status quo-ul (opțiunea 1) cu alte patru opțiuni de
politică (opțiunile 2-5). În cazul tuturor opțiunilor 2-5, domeniul de aplicare al
armonizării ar putea fi extins la îngrășăminte din materii prime organice și la alte
produse din domeniul îngrășămintelor și s-ar introduce valori-limită pentru
contaminanți. Aceste opțiuni s-ar baza pe mecanisme de control diferite. În cadrul
opțiunii 2, metoda din Regulamentul privind îngrășămintele, cu alte cuvinte,
omologarea de tip, ar rămâne neschimbată. În cadrul opțiunii 3, omologarea de tip ar
fi înlocuită cu o listă pozitivă și exhaustivă de materiale eligibile pentru încorporarea
intenționată într-un îngrășământ. Opțiunea 4 ar realiza controlul necesar prin noul
cadru legislativ (denumit în continuare „NCL”), cu o procedură de evaluare a
conformității aplicabilă la toate nivelurile. În fine, opțiunea 5 s-ar baza de asemenea
pe cadrul NCL, însă procedura de evaluare a conformității ar varia de la o categorie
de materiale la alta. Pentru toate cele patru opțiuni 2-5, s-a examinat, de asemenea,
dacă armonizarea ar trebui să fie obligatorie pentru toate produsele cu o anumită
funcție sau dacă îngrășămintele ar putea să se conformeze legislației armonizate cu
titlu opțional, ca alternativă la legislația națională aplicabilă și la recunoașterea
reciprocă, așa cum este cazul pentru opțiunea status quo pentru îngrășămintele
anorganice.

35.

Propunerea finală corespunde opțiunii 5, împreună cu varianta armonizării opționale.
Aceasta a fost considerată a fi cea mai bună opțiune de politică, deoarece ar conduce
la simplificarea administrativă, în special pentru produse fertilizante din materii
prime principale bine identificate, și ar asigura flexibilitatea, garantând în același
timp faptul că utilizarea produselor fertilizante armonizate nu prezintă riscuri
inacceptabile pentru sănătatea umană sau mediu.

36.

Propunerea va afecta în special producătorii de îngrășăminte inovatoare produse din
materii prime organice sau secundare în conformitate cu modelul economiei
circulare, care pot atinge o masă critică prin intermediul accesului radical facilitat la
piața internă. Producătorii respectivi vor beneficia de această inițiativă, în special în
acele state membre care nu au o piață internă suficient de mare pentru tipuri noi de
îngrășăminte.

37.

De asemenea, aceasta va afecta operatorii publici și privați valorificatori (cum ar fi
operatorii instalațiilor de tratare a apelor reziduale sau ai instalațiilor de gestionare a
deșeurilor care produc compost sau digestat), care își vor putea valorifica producția
și, prin urmare, va facilita investițiile în astfel de infrastructuri.

38.

Numeroase autorități naționale vor înregistra o scădere a volumului de muncă atunci
când sistemele naționale de înregistrare sau autorizare pentru îngrășăminte vor fi
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înlocuite, în întregime sau parțial, de mecanisme de control la nivelul întregii Uniuni
Europene.

RO

39.

În cele din urmă, este posibil ca fermierii și alți utilizatori de îngrășăminte să constate
o creștere a varietății produselor care le sunt oferite, în timp ce publicul larg va fi mai
bine protejat de contaminarea solului, a apei și a alimentelor.

•

Adecvarea și simplificarea reglementărilor

40.

Propunerea va duce la simplificarea și reducerea sarcinilor administrative pentru
producătorii de produse fertilizante care solicită accesul la unul sau mai multe
teritorii naționale pe piața internă, deoarece un astfel de acces nu va mai depinde de
recunoașterea reciprocă. În același timp, se va evita interzicerea sau restricționarea
accesului la piață pentru producătorii care nu vizează conformitatea cu normele UE,
păstrând deschisă posibilitatea de acces pe piețele naționale sub rezerva normelor
naționale și a recunoașterii reciproce.

4.

IMPLICAȚIILE BUGETARE

41.

Propunerea nu va avea implicații asupra bugetului Uniunii Europene. Resursele
umane și administrative din cadrul Comisiei Europene vor rămâne neschimbate în
comparație cu calendarul de punere în aplicare și de monitorizare a Regulamentului
existent privind îngrășămintele.

5.

ALTE ELEMENTE

•

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

42.

Comisia Europeană va sprijini și monitoriza punerea în aplicare a regulamentului de
către statele membre. Aceasta va analiza, de asemenea, necesitatea unor orientări,
standarde sau programe care să ateste sustenabilitatea produselor fertilizante,
permițând astfel existența mențiunilor privind sustenabilitatea pe etichetele
produselor.

43.

În plus, Comisia intenționează să includă categorii suplimentare de materii
componente în anexe, pentru a ține pasul cu progresele tehnologice care permit
producerea de îngrășăminte sigure și eficiente din materii prime secundare
recuperate, cum ar fi cărbunele biologic, cenușa și struvita. În cele din urmă, Comisia
va revizui constant cerințele din anexe și le va modifica atunci când este necesar,
pentru a se asigura un nivel adecvat de protecție a sănătății oamenilor, a animalelor și
a plantelor, a siguranței sau a mediului.

•

Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

44.

Capitolul 1 din propunerea de regulament stabilește obiectul, domeniul de aplicare și
definițiile, precum și principiile fundamentale de liberă circulație și de
comercializare a produselor fertilizante cu marcaj CE. Dispoziția privind cerințele
referitoare la produse se referă la anexele I și II, care cuprind cerințele esențiale
pentru categoriile de produse finite în conformitate cu funcția preconizată a acestora
(anexa I), precum și pentru categoriile de materii componente care pot fi conținute în
produsele fertilizante cu marcaj CE (anexa II). Aceasta se referă, de asemenea, la
anexa III, care precizează cerințele de etichetare.

45.

Capitolul 2 stabilește obligațiile operatorilor economici implicați în fabricarea
produselor fertilizante cu marcaj CE disponibile pe piață.
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46.

Capitolul 3 stabilește principiile generale privind conformitatea produselor
fertilizante cu marcaj CE. Acesta se referă la anexa IV, care descrie în detaliu
procedurile de evaluare a conformității aplicabile produselor fertilizante cu marcaj
CE, în funcție de categoriile de materii componente și de categoriile de funcții ale
produselor. El se referă, de asemenea, la anexa V, care stabilește structura modelului
pentru declarația UE de conformitate.

47.

Capitolul 4 enunță dispozițiile privind organismele notificate, iar capitolul 5
stabilește dispozițiile privind supravegherea pieței. Capitolul 6 stabilește condițiile
pentru adoptarea de către Comisie a actelor delegate și de punere în aplicare, iar
capitolul 7 stabilește dispoziții finale.
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2016/0084 (COD)
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor
fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE)
nr. 1107/2009
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European14,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
întrucât:
(1)

Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial
armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului15, care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau
din substanțe anorganice, prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se
utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui
stabilite condiții armonizate pentru îngrășămintele produse din aceste materii reciclate
sau organice disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent
important pentru continuarea utilizării lor. Domeniul de aplicare al armonizării ar
trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

(2)

Anumite produse sunt utilizate în combinație cu îngrășămintele în scopul de a
îmbunătăți eficiența nutrițională, cu efectul benefic de reducere a cantității de
îngrășăminte utilizate și, prin urmare, a impactului lor asupra mediului. Pentru a
facilita libera circulație a acestora pe piața internă, nu numai îngrășămintele, adică
produsele destinate să furnizeze plantelor nutrienți, ci și produsele destinate să
îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor ar trebui să facă obiectul armonizării.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului16
stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă
un cadru pentru supravegherea pe piață a produselor și pentru controlul produselor
provenite din țările terțe și stabilește principiile generale privind marcajul CE. Acest

14

JO C , , p. .
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003
privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de
stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea
produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

15

16
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12

RO

regulament ar trebui să fie aplicabil produselor care intră sub incidența domeniului de
aplicare al prezentului regulament pentru a se asigura că produsele care beneficiază de
libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii îndeplinesc cerințe care oferă un nivel
ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general,
protecția consumatorilor și protecția mediului.

RO

(4)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului17 stabilește
principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate
întregii legislații sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și
reformărilor legislației respective. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar
trebui să fie înlocuit cu un regulament elaborat, în măsura posibilului, în conformitate
cu decizia menționată.

(5)

Spre deosebire de majoritatea celorlalte măsuri de armonizare a produselor din
legislația Uniunii, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 nu împiedică punerea la
dispoziție pe piața internă a îngrășămintelor nearmonizate, în conformitate cu legislația
națională și cu normele privind libera circulație din tratat. Având în vedere caracterul
local al anumitor piețe de produse, această posibilitate ar trebui să fie menținută.
Respectarea normelor armonizate ar trebui așadar să rămână opțională și să fie
necesară numai pentru produsele, destinate să furnizeze plantelor nutrienți sau să
îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor, care poartă marcajul CE atunci când
sunt puse la dispoziție pe piață. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice
produselor care nu poartă marcajul CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață.

(6)

Funcțiile diferite ale produselor justifică exigențe diferite în materie de siguranță și de
calitate, adaptate la diferitele lor utilizări preconizate. Produsele fertilizante cu marcaj
CE ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii de funcții ale produselor,
care ar trebui să îndeplinească fiecare anumite cerințe de siguranță și de calitate.

(7)

În mod similar, materiile componente diferite necesită cerințe diferite în materie de
procese și mecanisme de control adaptate la gradul de periculozitate potențială și la
natura lor variabilă. Materiile componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE
ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii de funcții ale produselor,
care ar trebui să îndeplinească fiecare anumite cerințe de siguranță și calitate. Ar trebui
să existe posibilitatea de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj
CE compus din mai multe materii din diferite categorii de materii componente, unde
fiecare materie este în conformitate cu cerințele categoriei din care face parte materia.

(8)

Contaminanții din produsele fertilizante, cum ar fi cadmiul, pot prezenta riscuri pentru
sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în
mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Prezența acestora ar trebui să fie
limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj
CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui
să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate
separat, înainte de prelucrare.

(9)

Produselor care sunt conforme cu toate cerințele din prezentul regulament ar trebui să
li se permită să circule liber pe piața internă. În cazul în care una sau mai multe dintre
materiile componente dintr-un produs fertilizant cu marcaj CE se încadrează în

17

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru
comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L
218, 13.8.2008, p. 82).

13

RO

domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului18, însă ajunge la un punct din lanțul de prelucrare dincolo de care nu
mai prezintă niciun risc semnificativ pentru sănătatea publică sau animală („punctul
final în lanțul de producție”), menținerea aplicării dispozițiilor regulamentului
respectiv în cazul acelui produs ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă. Prin
urmare, aceste produse fertilizante ar trebui excluse din domeniul de aplicare a
prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 ar trebui
modificat în consecință.
(10)

Punctul final al lanțului de prelucrare ar trebui să fie determinat pentru fiecare materie
componentă importantă care conține subproduse de origine animală, în conformitate
cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În cazul în care un
proces de fabricare reglementat în temeiul prezentului regulament începe înainte ca
punctul final respectiv să fie atins, cerințele legate de acest proces, atât cele din
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cât și cele din prezentul regulament, ar trebui să se
aplice în mod cumulativ produselor fertilizante cu marcaj CE, ceea ce înseamnă
aplicarea unor cerințe mai stricte în cazul în care ambele regulamente reglementează
același parametru.

(11)

În cazul apariției unor riscuri pentru sănătatea publică sau animală din cauza
produselor fertilizante cu marcaj CE derivate din subproduse de origine animală, ar
trebui să fie posibilă recurgerea la măsuri de salvgardare în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului19, așa
cum este cazul pentru alte categorii de produse derivate din subproduse de origine
animală.

(12)

În cazul în care una sau mai multe din materiile componente pentru un produs
fertilizant cu marcaj CE se încadrează în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1069/2009, dar nu a ajuns în punctul final al lanțului de prelucrare, ar fi eronat să
se prevadă marcajul CE pentru produsul respectiv în temeiul prezentului regulament,
întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui astfel de produs este condiționată de
respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În consecință,
ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului
regulament.

(13)

Pentru anumite deșeuri recuperate în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului20, a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca
produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca
materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare,
precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare,
pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra
mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste
cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul

18

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu
sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul
privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de
stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
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respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu
mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE.
(14)

Anumite substanțe și amestecuri, denumite de obicei aditivi agronomici, îmbunătățesc
caracteristicile de eliberare a nutrienților dintr-un îngrășământ. Substanțele și
amestecurile introduse pe piață cu intenția de a fi adăugate la produse fertilizante cu
marcaj CE în acest scop ar trebui să îndeplinească anumite criterii de eficacitate, sub
responsabilitatea producătorului substanțelor sau amestecurilor respective, și, prin
urmare, ar trebui să fie considerate produse fertilizante cu marcaj CE în temeiul
prezentului regulament. De asemenea, produsele fertilizante cu marcaj CE care conțin
asemenea substanțe sau amestecuri ar trebui să respecte anumite criterii de eficacitate
și de siguranță. Astfel de substanțe și amestecuri ar trebui, așadar, să fie reglementate
ca materii componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE.

(15)

Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite în mod obișnuit
biostimulatori ai plantelor, nu constituie substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate
acestea, stimulează procesele nutriționale ale plantelor. În cazul în care aceste produse
vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, toleranța la stresul
abiotic sau caracteristicile calitative ale plantelor cultivate, ele sunt, prin natura lor,
mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de
produse de protecție a plantelor. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile
pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului21. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în
consecință.

(16)

Produsele cu una sau mai multe funcții, dintre care una este inclusă în domeniul de
aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui să rămână sub controlul adaptat
pentru astfel de produse și care este prevăzut de acest regulament. În cazul în care
aceste produse au, de asemenea, funcția de produs fertilizant, ar fi eronat să se prevadă
pentru ele marcajul „CE” în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la
dispoziție pe piață a unui produs de protecție a plantelor este condiționată de o
autorizație a produsului valabilă în statul membru în cauză. În consecință, ar trebui ca
astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(17)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii
cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt
reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să
se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE a Consiliului22, Directivei
89/391/CEE a Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului

21

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului,
atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).
Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru
promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p.
1).
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396,
30.12.2006, p. 1).
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European și al Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei26,
Directivei 2000/29/CE a Consiliului27, Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului28 și Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului29.
(18)

În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE conține o substanță sau un amestec
în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, siguranța substanțelor
componente pentru utilizarea preconizată ar trebui să fie stabilită prin intermediul
înregistrării în conformitate cu regulamentul respectiv. Cerințele în materie de
informare trebuie să garanteze că siguranța utilizării intenționate a produsului
fertilizant cu marcaj CE este demonstrată într-un mod comparabil cu cea garantată de
alte regimuri de reglementare pentru produsele destinate utilizării pe soluri sau pe
culturi arabile, în special de legislația națională a statelor membre și de Regulamentul
(CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, în cazul în care cantitățile introduse pe piață sunt
mai mici de 10 tone pe an pentru fiecare societate, cerințele în materie de informare
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru înregistrarea substanțelor în
cantități între 10 și 100 de tone ar trebui să se aplice, în mod excepțional, ca o condiție
pentru punerea la dispoziție pe piață în conformitate cu prezentul regulament.

(19)

În cazul în care cantitățile reale de substanțe din produsele fertilizante cu marcaj CE
reglementate de prezentul regulament sunt mai mari de 100 de tone, cerințele
suplimentare în materie de informare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
ar trebui să se aplice în mod direct în temeiul respectivului regulament. Aplicarea
celorlalte dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de
asemenea, să rămână neafectată de prezentul regulament.

(20)

Un amestec de produse fertilizante cu marcaj CE diferite, dintre care fiecare a fost
supus, cu rezultat pozitiv, unei evaluări a conformității cu cerințele aplicabile pentru
materialul respectiv, poate fi considerat adecvat pentru utilizare ca produs fertilizant
cu marcaj CE, sub rezerva doar a îndeplinirii anumitor cerințe suplimentare justificate
de amestecul respectiv. Prin urmare, pentru a evita o sarcină administrativă inutilă,
astfel de amestecuri ar trebui să aparțină unei categorii separate, pentru care evaluarea
conformității ar trebui să se limiteze la cerințele suplimentare justificate de amestecul
respectiv.

(21)

În funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, operatorii economici ar
trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor fertilizante cu marcaj CE cu
prezentul regulament, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a aspectelor
de interes public care fac obiectul prezentului regulament, precum și să garanteze o
concurență loială pe piața internă.

25

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008,
p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime
pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).
Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii
în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii
lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).
Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013
privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014
privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317,
4.11.2014, p. 35).
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(22)

Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care
corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și
distribuție.

(23)

Fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de
producție, producătorul este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a
conformității. Evaluarea conformității produselor fertilizante cu marcaj CE ar trebui,
așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(24)

Este necesar să se asigure faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE din țările terțe
care intră pe piața internă respectă prezentul regulament, și în special că producătorii
au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele
fertilizante în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună
importatorilor obligația de a se asigura că produsele fertilizante cu marcaj CE pe care
le introduc pe piață respectă cerințele prezentului regulament și de a nu introduce pe
piață produsele fertilizante cu marcaj CE care nu îndeplinesc cerințele respective sau
prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru
siguranță sau pentru mediu. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să
se impună acestor importatori obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile
de evaluare a conformității și că marcajul produselor fertilizante cu marcaj CE și
documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de
autoritățile naționale competente.

(25)

Atunci când introduce un produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, fiecare importator
ar trebui să indice pe produsul fertilizant cu marcaj CE denumirea sa, denumirea sa
comercială înregistrată sau marca sa comercială înregistrată și adresa poștală la care
poate fi contactat, pentru a face posibilă supravegherea pieței.

(26)

Având în vedere că distribuitorii pun produsul fertilizant cu marcaj CE la dispoziție pe
piață după ce acesta a fost introdus pe piață de producător sau de importator, ei trebuie
să acționeze cu grija cuvenită pentru a se asigura că modul în care manipulează
produsul fertilizant respectiv nu afectează conformitatea acestuia cu prezentul
regulament.

(27)

Un operator economic care fie introduce pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE
sub numele sau marca sa, fie modifică un produs fertilizant cu marcaj CE astfel încât
ar putea fi afectată conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament trebuie
considerat producător și trebuie să își asume obligațiile producătorului.

(28)

Având în vedere proximitatea lor față de piață, distribuitorii și importatorii ar trebui să
fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale
competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ și să furnizeze autorităților
respective toate informațiile necesare referitoare la produsul fertilizant cu marcaj CE.

(29)

Asigurarea trasabilității unui produs fertilizant cu marcaj CE pe tot parcursul lanțului
de furnizare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un
sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței
de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață produse
fertilizante cu marcaj CE neconforme. În ceea ce privește actualizarea informațiilor
necesare pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar
trebui să aibă obligația de a actualiza aceste informații cu privire la alți operatori
economici care le-au furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE sau cărora aceștia leau furnizat un produs fertilizant cu marcaj CE, deoarece o astfel de informație
actualizată nu le este de regulă pusă la dispoziție.
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(30)

Pentru a facilita evaluarea conformității cu cerințele de calitate și securitate, este
necesar să se prevadă o prezumție de conformitate pentru produsele fertilizante cu
marcaj CE care sunt în conformitate cu standardele armonizate care sunt adoptate în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului30.

(31)

În cazul în care standardele armonizate nu au fost adoptate sau nu acoperă suficient de
detaliat toate elementele din cerințele de calitate și siguranță stabilite în prezentul
regulament, pot fi necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acestor
cerințe. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte de punere în
aplicare care să stabilească aceste condiții în specificații comune. Din motive de
certitudine juridică, ar trebui clarificat faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE
trebuie să respecte specificațiile respective, chiar dacă produsele respective sunt
considerate a fi în conformitate cu standardele armonizate.

(32)

Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze și autorităților competente să
verifice că produsele fertilizante cu marcaj CE puse la dispoziție pe piață respectă
cerințele, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia
nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, de
la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat
și cu nivelul de siguranță impus. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a
evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie
alese dintre aceste module. Cu toate acestea, este necesar ca aceste module să fie
adaptate, pentru a reflecta aspectele specifice ale verificării produselor fertilizante. În
special, este necesar să se consolideze sistemele de calitate și implicarea organismelor
notificate în ceea ce privește evaluarea conformității anumitor produse fertilizante cu
marcaj CE derivate din deșeuri recuperate.

(33)

Pentru a se asigura faptul că îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu cu un conținut
ridicat de azot nu pun în pericol siguranța, și că astfel de îngrășăminte nu sunt utilizate
în alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate, de exemplu ca explozivi, aceste
îngrășăminte ar trebui să facă obiectul unor norme specifice privind încercările de
rezistență la detonare și trasabilitatea.

(34)

Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței,
informațiile cu privire la conformitatea cu legislația Uniunii aplicabilă produselor
fertilizante cu marcaj CE ar trebui să fie acordate sub forma unei declarații de
conformitate UE unice. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii
economici, declarația de conformitate UE unică poate fi un dosar care să cuprindă
declarațiile de conformitate individuale relevante.

(35)

Marcajul CE, ca indicație a conformității unui produs fertilizant, este consecința
vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sens larg.
Principiile generale care reglementează marcajul CE și raportul cu celelalte marcaje
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Ar trebuie stabilite normele
specifice care reglementează aplicarea marcajului CE în cazul produselor fertilizante.

30

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
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(36)

Anumite proceduri de evaluare a conformității prevăzute în prezentul regulament
necesită intervenția organismelor de evaluare a conformității, care sunt notificate
Comisiei de către statele membre.

(37)

Este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același
nivel și în condiții de concurență echitabilă. Aceasta necesită stabilirea unor cerințe
obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate
pentru a furniza servicii de evaluare a conformității.

(38)

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea
cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ar trebui să se considere că acesta
îndeplinește cerințele corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament.

(39)

Pentru a se asigura un nivel coerent al calității în ceea ce privește evaluarea
conformității produselor fertilizante cu marcaj CE, este necesar, de asemenea, să se
stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare și alte organisme implicate în
evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(40)

Sistemul stabilit în prezentul regulament ar trebui completat de sistemul de acreditare
prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Deoarece acreditarea este un mijloc
esențial de verificare a competenței organismelor de evaluare a conformității, ea ar
trebui să fie utilizată și în scopurile notificării.

(41)

Având în vedere caracterul variabil al anumitor materii componente ale produselor
fertilizante și natura potențial ireversibilă a unor daune la care ar putea duce expunerea
solului și a culturilor la impurități, acreditarea transparentă, astfel cum este prevăzută
în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, garantând nivelul necesar de fiabilitate al
certificatelor de conformitate a produselor fertilizante cu marcaj CE care conțin astfel
de componente, ar trebui să fie singurul mijloc de a demonstra competența tehnică a
organismelor de evaluare a conformității.

(42)

Organismele de evaluare a conformității subcontractează deseori părți ale activităților
lor legate de evaluarea conformității sau recurg la o filială. În vederea asigurării
nivelului de protecție solicitat pentru produsele fertilizante cu marcaj CE care urmează
să fie introduse pe piață, este esențial ca subcontractanții și filialele de evaluare a
conformității să îndeplinească aceleași cerințe ca organismele notificate în ceea ce
privește executarea sarcinilor de evaluare a conformității. Prin urmare, este important
ca evaluarea competenței și a funcționării organismelor care urmează să fie notificate,
precum și monitorizarea organismelor deja notificate să acopere și activitățile
executate de subcontractanți și filiale.

(43)

Este necesar să se prevadă o procedură de notificare eficientă și transparentă și, în
special, ca aceasta să fie adaptată la noile tehnologii, astfel încât să fie posibilă
notificarea online.

(44)

Deoarece serviciile oferite de organismele notificate pot acoperi produse fertilizante cu
marcaj CE puse la dispoziție pe piață în întreaga Uniune, este adecvat să se acorde
celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un
organism notificat. Prin urmare, este important să se acorde o perioadă de timp în care
orice îndoieli sau preocupări privind competența organismelor de evaluare a
conformității să poată fi clarificate, înainte ca acestea să înceapă să funcționeze ca
organisme notificate.

(45)

Din rațiuni de facilitare a accesului pe piață, este fundamental ca organismele
notificate să aplice procedurile de evaluare a conformității fără a crea sarcini inutile
pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura tratamentul egal al
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operatorilor economici, trebuie asigurată consecvența în aplicarea tehnică a
procedurilor de evaluare a conformității. Acest lucru se poate realiza cel mai bine
printr-o coordonare și o cooperare adecvate între organismele notificate.
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(46)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele
privind supravegherea pieței interne și controlul produselor care intră pe piața internă
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor fertilizante cu
marcaj CE care fac obiectul prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui
să împiedice statele membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea
sarcinilor respective.

(47)

Produse fertilizante cu marcaj CE ar trebui introduse pe piață numai dacă sunt
suficient de eficace și nu prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, a
animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu atunci când sunt
depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute, și
în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care
utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil.
Prin urmare, ar trebui stabilite cerințele privind siguranța și calitatea, precum și
mecanismele de control adecvate. În plus, utilizarea preconizată a produselor
fertilizante cu marcaj CE nu ar trebui să ducă la obținerea unor alimente sau furaje
nesigure.

(48)

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 prevede deja o procedură de salvgardare care
permite Comisiei să examineze justificarea unei măsuri luate de către un stat membru
împotriva produselor fertilizante cu marcaj CE pe care acesta le consideră
necorespunzătoare. Pentru a spori transparența și a reduce timpul de prelucrare, este
necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i
spori eficiența și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(49)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile
interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele
fertilizante cu marcaj CE care prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea
oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu. De
asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în
cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel
de produse fertilizante.

(50)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei
măsuri luate de un stat membru, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a
Comisiei, cu excepția cazurilor în care neconformitatea poate fi atribuită unor
deficiențe ale unui standard armonizat, caz în care se aplică procedura privind obiecția
oficială cu privire la standardele armonizate prevăzută în Regulamentul (UE) nr.
1025/2012.

(51)

Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament,
Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar
trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului31.

(52)

Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea de acte de punere în
aplicare prin care statele membre inițiatoare ale notificării să fie obligate să adopte

31

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de
stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al
exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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măsurile corective necesare față de organismele notificate care nu îndeplinesc sau nu
mai îndeplinesc cerințele pentru a putea fi notificate, având în vedere că aceste acte nu
intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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(53)

Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în
aplicare referitoare la produse fertilizante cu marcaj CE conforme care prezintă un risc
inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță
sau pentru mediu, având în vedere că aceste acte intră sub incidența articolului 2
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Din același motiv, procedura
respectivă ar trebui să fie utilizată și pentru adoptarea, modificarea sau abrogarea unor
specificații comune.

(54)

Comisia ar trebui să determine, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă
măsurile luate de statele membre în privința produselor fertilizante cu marcaj CE
neconforme sunt sau nu justificate. Având în vedere că aceste acte sunt legate de
întrebarea dacă măsurile naționale sunt sau nu justificate, nu este necesar ca actele să
fie supuse unui control de către statele membre.

(55)

Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării
deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare și producția de
produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic.
Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să
acceseze piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de fabricație au
fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la
nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a
adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene în ceea ce privește definirea unor categorii mai largi sau suplimentare de
produse fertilizante sau materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de
astfel de produse. Pentru subprodusele de origine animală, categoria de materii
componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost
determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, întrucât subprodusele de origine
animală pentru care nu a fost determinat un astfel de punct final sunt, în orice caz,
excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(56)

În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări
referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de
eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau
a plantelor, siguranța sau mediul. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei
competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce
privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu
marcaj CE.

(57)

În cursul exercitării acestor competențe, este deosebit de important ca, în cursul
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la
nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui
să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către
Parlamentul European și Consiliu.

(58)

Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile în cazul
încălcării prezentului regulament și să se asigure că normele respective sunt aplicate.
Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.
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(59)

Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să permită punerea la dispoziție pe
piață a îngrășămintelor UE care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de data aplicării prezentului regulament, fără
ca produsele respective să trebuiască să respecte alte cerințe legate de produs.
Distribuitorii ar trebui astfel să poată furniza îngrășămintele CE care au fost introduse
pe piață, adică stocurile care se află deja în lanțul de distribuție, înainte de data
aplicării prezentului regulament.

(60)

Este necesar să se acorde o perioadă de timp suficientă operatorilor economici pentru a
se conforma obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, și statelor
membre pentru a înființa infrastructurile administrative necesare pentru aplicarea
acestuia. Aplicarea ar trebui să fie, prin urmare, amânată până la o dată ulterioară,
până la care aceste preparate pot fi finalizate în mod rezonabil.

(61)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume garantarea funcționării pieței
interne și asigurarea, în același timp, a faptului că produsele fertilizante cu marcaj CE
de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății
oamenilor, a animalelor și a plantelor, a siguranței și a mediului, nu poate fi realizat în
mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere amploarea și efectele
sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în
conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din
Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității,
astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea
ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1
Domeniu de aplicare
1.

Prezentul regulament se aplică produselor fertilizante cu marcaj CE.
Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

2.
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(a)

subprodusele de origine animală care sunt supuse cerințelor din Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009,

(b)

produsele de protecție a plantelor care intră în domeniul de aplicare al
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării următoarelor acte:
(a)

Directiva 86/278/CEE;

(b)

Directiva 89/391/CEE;

(c)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(d)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(e)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006;

(f)

Directiva 2000/29/CE;

(g)

Regulamentul (UE) nr. 98/2013;
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(h)

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.
Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
(1)

„produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau
orice alt material, aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat
cu alt material, pe plante sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza
plantelor nutrienți sau de a le îmbunătăți eficiența nutrițională;

(2)

„produs fertilizant cu marcaj CE” înseamnă un produs fertilizant care este
marcat CE atunci când este pus la dispoziție pe piață;

(3)

„substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(4)

„amestec” înseamnă un amestec în sensul articolului 3 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(5)

„microorganism” înseamnă un microorganism în sensul articolului 3 alineatul
(15) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(6)

„punere la dispoziție pe piața” înseamnă orice furnizare a unui produs
fertilizant cu marcaj CE în vederea distribuirii sau utilizării pe piața Uniunii în
cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

(7)

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pe piața Uniunii pentru
prima dată a unui produs fertilizant cu marcaj CE;

(8)

„producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică care produce un produs
fertilizant cu marcaj CE sau pentru care se proiectează sau se produce un astfel
de produs fertilizant cu marcaj CE și care comercializează produsul fertilizant
respectiv sub denumirea sau marca sa;

(9)

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în
Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a
acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

(10) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și
care introduce un produs fertilizant cu marcaj CE dintr-o țară terță pe piața
Uniunii;
(11) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de
furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe
piață un produs fertilizant cu marcaj CE;
(12) „operatori economici” înseamnă
importatori și distribuitori;

producători,

reprezentanți

autorizați,

(13) „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice
pe care trebuie să le îndeplinească un produs fertilizant cu marcaj CE;
(14) „standard armonizat” înseamnă un standard armonizat, astfel cum este definit
la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;
(15) „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2
alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

RO

23

RO

(16) „organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare
astfel cum a fost definit la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr.
765/2008;
(17) „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost
îndeplinite cerințele esențiale din prezentul regulament pentru un produs
fertilizant cu marcaj CE;
(18) „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează
activități de evaluare a conformității, inclusiv încercarea, certificarea și
inspecția;
(19) „rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs
fertilizant cu marcaj CE care a fost deja pus la dispoziția utilizatorului final;
(20) „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica comercializarea
unui produs fertilizant cu marcaj CE din lanțul de aprovizionare;
(21) „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că
produsul fertilizant este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în
legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj
pe produs;
(22) „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care
armonizează condițiile de comercializare a produselor.
Articolul 3
Libera circulație
Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante
care sunt conforme cu prezentul regulament.
Articolul 4
Cerințe referitoare la produs
1.

2.

Un produs fertilizant cu marcaj CE trebuie:
(a)

să îndeplinească cerințele stabilite în anexa I pentru categoria de produs
relevantă;

(b)

să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II pentru categoria sau categoriile
de materie componentă relevantă;

(c)

să fie etichetat în conformitate cu cerințele de etichetare stabilite în anexa III.

Pentru aspectele care nu sunt cuprinse în anexa I sau în anexa II, produsele
fertilizante cu marcaj CE trebuie să îndeplinească cerința conform căreia utilizarea
lor, astfel cum se prevede în instrucțiunile de utilizare, nu conduce la obținerea unor
alimente sau furaje de origine vegetală nesigure în sensul articolelor 14 și, respectiv,
15 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
Articolul 5
Punerea la dispoziție pe piață
Produse fertilizante cu marcaj CE pot fi puse la dispoziție pe piață numai dacă
îndeplinesc cerințele prezentului regulament.
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CAPITOLUL 2
OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI
Articolul 6
Obligațiile producătorilor
1.

Atunci când introduc pe piață produse fertilizante cu marcaj CE, producătorii se
asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale
de siguranță prevăzute în anexa I în funcție de categoria relevantă de produse și
cerințele stabilite în anexa II pentru categoria sau categoriile de materii componente
relevante.

2.

Înainte de a introduce pe piață produse fertilizante cu marcaj CE, producătorii
întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a
conformității menționată în articolul 14 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în
care conformitatea unui astfel de produs fertilizant cu cerințele aplicabile prevăzute
de prezentul regulament a fost demonstrată prin procedura menționată, producătorii
aplică marcajul CE, întocmesc o declarație de conformitate UE și se asigură că
declarația însoțește produsul fertilizant atunci când este introdus pe piață.

3.

Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de
10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face
obiectul respectivelor documente.

4.

Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă
cu prezentul regulament a produselor fertilizante cu marcaj CE care fac parte dintr-o
producție în serie. Modificările în metoda de fabricare sau cele referitoare la
caracteristicile produselor fertilizante vizate și modificările standardelor armonizate,
ale specificațiilor comune menționate la articolul 13 sau ale altor specificații tehnice,
în raport cu care se declară conformitatea unui produs fertilizant cu marcaj CE, se iau
în considerare în mod corespunzător.
Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs
fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, producătorii testează
prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează
plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu
produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de
produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de
monitorizare.

RO

5.

Producătorii se asigură că ambalajul produselor fertilizante cu marcaj CE pe care leau introdus pe piață poartă numărul tipului, al lotului sau numărul de serie sau alt
element care permite identificarea lor sau, în cazul în care produsele fertilizante sunt
furnizate fără ambalaj, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută
într-un document care însoțește fiecare produs fertilizant.

6.

Producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca
înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului
fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, întrun document care însoțește produsul fertilizant. Adresa poștală indică un singur
punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă
ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.
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7.

Producătorii se asigură că produsele fertilizante cu marcaj CE sunt etichetate în
conformitate cu anexa III sau, în cazul în care produsul fertilizant este furnizat fără
ambalaj, că declarația de etichetare este furnizată într-un document care însoțește
produsul fertilizant și care este accesibil pentru inspecție în momentul în care
produsul este introdus pe piață. Declarația de etichetare trebuie să fie într-o limbă
care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către
statul membru în cauză, și trebuie să fie clară, ușor de înțeles și inteligibilă.

8.

Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu
marcaj CE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau
de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant în
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
În plus, în cazul în care producătorii consideră sau au motive să creadă că produsele
fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață prezintă un risc inacceptabil
pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru
mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele
membre în care au pus la dispoziție pe piață produsele fertilizante, precizând detaliile
corespunzătoare, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri
corective luate.

9.

Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale
competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe
suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea
produsului fertilizant cu marcaj CE cu prezentul regulament, într-o limbă care poate
fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru
eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au
introdus pe piață.

10.

Producătorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de
destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV, pentru
următoarele produse fertilizante cu marcaj CE:
(a)

îngrășăminte anorganice solide simple sau compuse pe bază de nitrat de
amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în
categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

(b)

amestecurile de produse fertilizante, astfel cum se specifică în categoria
funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la
litera (a).

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a
acestor produse.
Articolul 7
Reprezentantul autorizat
1.

Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.
Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația
tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul
reprezentantului autorizat.

RO

26

RO

2.

Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la
producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin
următoarele:
(a)

să păstreze declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția
autorităților naționale de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani de la
introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face obiectul
respectivelor documente;

(b)

în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să
îi furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară
pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu
privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de
produsele fertilizante cu marcaj CE care fac obiectul mandatului
reprezentantului autorizat.
Articolul 8
Obligațiile importatorilor
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1.

Importatorii introduc pe piață numai produse fertilizante cu marcaj CE conforme.

2.

Înainte de introducerea unui produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, importatorii se
asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la
articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul
a întocmit documentația tehnică, că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de
declarația de conformitate UE și de documentele necesare și că producătorul a
respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul
consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este
conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau anexa III, acesta nu
introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în
conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un
risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru
siguranță sau pentru mediu, importatorul informează producătorul și autoritățile de
supraveghere a pieței în acest sens.

3.

Importatorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca
înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului
fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără
ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Datele de contact sunt
comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de
supraveghere a pieței.

4.

Importatorii se asigură că produsul fertilizant cu marcaj CE respectiv este etichetat în
conformitate cu anexa III, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, după
cum stabilește statul membru în cauză.

5.

Importatorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant cu marcaj CE se află în
responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează
conformitatea sa cu cerințele de siguranță și calitate prevăzute în anexa I sau cu
cerințele în materie de etichetare prevăzute în anexa III.

6.

Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs
fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, importatorii testează
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prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează
plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu
produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de
produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de
monitorizare.
7.

Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj
CE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de
îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant în
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
În plus, în cazul în care importatorii consideră sau au motive să creadă că produsele
fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață prezintă un risc inacceptabil
pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru
mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele
membre în care au pus la dispoziție pe piață produsele fertilizante, precizând detaliile
corespunzătoare, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri
corective luate.

8.

Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția
autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe
piață a produsului fertilizant cu marcaj CE și se asigură că documentația tehnică
poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

9.

Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale
competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe
suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea
produsului fertilizant cu marcaj CE, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către
autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia,
cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de
produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață.

10.

Importatorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de
destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV, pentru
următoarele produse fertilizante cu marcaj CE:
(a)

îngrășăminte anorganice solide simple sau compuse pe bază de nitrat de
amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în
categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

(b)

amestecurile de produse fertilizante, astfel cum se specifică în categoria
funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la
litera (a).

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a
acestor produse.
Articolul 9
Obligațiile distribuitorilor

RO

1.

Atunci când introduc pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE, distribuitorii
acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.

2.

Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE,
distribuitorii verifică dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația
de conformitate UE și de documentele necesare, dacă este etichetat în conformitate
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cu anexa III într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali din statul membru
în care produsul fertilizant cu marcaj CE este pus la dispoziție pe piață și dacă
producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele
(5) și (6) și respectiv la articolul 8 alineatul (3).
Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu
marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau
anexa III, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el
să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE
prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor,
pentru siguranță sau pentru mediu, distribuitorul informează producătorul sau
importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
3.

Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant cu marcaj CE se află în
responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează
conformitatea sa cu cerințele de siguranță și calitate prevăzute în anexa I sau cu
cerințele în materie de etichetare prevăzute în anexa III.

4.

Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant cu
marcaj CE pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezentul
regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul
produs fertilizant în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
În plus, în cazul în care distribuitorii consideră sau au motive să creadă că produsele
fertilizante cu marcaj CE pe care le-au făcut disponibile pe piață prezintă un risc
inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru
siguranță sau pentru mediu, informează imediat autoritățile naționale competente din
statele membre în care au pus la dispoziție produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață,
precizând detalii, în special cu privire la orice neconformitate și la orice măsuri
corective luate.

5.

Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, îi furnizează
acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format
electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE.
Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice
acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu
marcaj CE pe care le-au comercializat.
Articolul 10
Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor
Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului
regulament și este supus obligațiilor ce revin producătorului prevăzute la articolul 6
atunci când introduce pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE sub numele sau
marca sa sau modifică un produs fertilizant cu marcaj CE deja introdus pe piață întro manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentului regulament.
Articolul 11
Identificarea operatorilor economici

1.

RO

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței
datele de identificare ale:
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2.

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat un produs fertilizant cu marcaj
CE;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs fertilizant cu marcaj
CE.

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul
paragraf timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul fertilizant cu marcaj CE și
timp de 10 ani după ce au furnizat produsul fertilizant cu marcaj CE.

CAPITOLUL 3
CONFORMITATEA PRODUSELOR FERTILIZANTE CU
MARCAJ CE
Articolul 12
Prezumția de conformitate
Fără a aduce atingere specificațiilor comune menționate la articolul 13, produsele
fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți
ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele prevăzute în anexele I, II
și III vizate de standarde în cauză sau părți ale acestora.
Articolul 13
Specificații comune
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a specificațiilor comune,
a căror respectare asigură conformitatea cu cerințele stabilite în anexele I, II și III
care fac obiectul acestor specificații sau al unor părți ale acestora. Actele de punere
în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 41 alineatul (3).
Articolul 14
Proceduri de evaluare a conformității
1.

Evaluarea conformității unui produs fertilizant cu marcaj CE cu cerințele prezentului
regulament se efectuează în conformitate cu procedura de evaluare a conformității
specificată în anexa IV.

2.

Înregistrările și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se
redactează în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru în care este
stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității
sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.
Articolul 15
Declarația de conformitate UE

RO

1.

Declarația de conformitate UE atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea
cerințelor menționate în anexa I, anexa II și anexa III.

2.

Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa V,
conține elementele specificate în modulele relevante din anexa IV și se actualizează

30

RO

constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în
care este introdus sau pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant cu marcaj CE.
3.

În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE intră sub incidența mai multor
acte ale Uniunii care impun o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură
declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația
respectivă precizează actele în cauză ale Uniunii și referințele de publicare ale
acestora. Aceasta poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate
individuale relevante.

4.

Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă
responsabilitatea pentru conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu
cerințele stabilite în prezentul regulament.
Articolul 16
Principii generale ale marcajului CE
Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Articolul 17
Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

1.

Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe documentele de însoțire
și, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE se furnizează în formă ambalată,
pe ambalaj.

2.

Marcajul CE se aplică înainte ca produsul fertilizant cu marcaj CE să fie introdus pe
piață.

3.

Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat
în procedura de evaluare a conformității stabilită în modulul D1 din anexa IV.
Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul
notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul
său autorizat.

4.

Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea
corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul
utilizării inadecvate a respectivului marcaj.
Articolul 18
Încetarea statutului de deșeu
Un produs fertilizant cu marcaj CE care a fost supus unei operațiuni de recuperare și
care îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament este considerat conform
cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin
urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu.

RO
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CAPITOLUL 4
NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A
CONFORMITĂȚII
Articolul 19
Notificarea
Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate
să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul
prezentului regulament.
Articolul 20
Autoritățile de notificare
1.

Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de
stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea
organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate,
incluzând conformitatea cu articolul 25.

2.

Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1)
să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

3.

În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod
evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism
care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism trebuie să fie o
persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la
articolul 21. În plus, un astfel de organism trebuie să prevadă modalități de acoperire
a responsabilităților care decurg din activitățile desfășurate.

4.

Autoritatea de notificare își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile
îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).
Articolul 21
Cerințe privind autoritățile de notificare

RO

1.

Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de
interese cu organismele de evaluare a conformității.

2.

Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze
obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

3.

Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la
notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane
competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

4.

Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități care sunt realizate de
organismele de evaluare a conformității sau de servicii de consultanță în condiții
comerciale sau concurențiale.

5.

Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

6.

Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.
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Articolul 22
Obligația de informare a autorităților de notificare
Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a
organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum
și în legătură cu orice modificări ale acestora.
Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.
Articolul 23
Cerințe cu privire la organismele notificate
1.

Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele
prevăzute la alineatele (2)-(11).

2.

Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a
unui stat membru și are personalitate juridică.

3.

Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de
organizația sau de produsul fertilizant cu marcaj CE pe care îl evaluează.
Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații
profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea,
furnizarea sau utilizarea produselor fertilizante care poartă marcajul CE pe care le
evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se
demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

4.

Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de
conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a
conformității nu trebuie să acționeze ca proiectanți, producători, furnizori,
cumpărători, proprietari sau utilizatori ai produselor fertilizante și nici ca
reprezentanți ai vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea
produselor fertilizante care sunt necesare pentru operațiunile organismului de
evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de produse fertilizante în scopuri
personale.
Organismul de evaluare a conformității, personalul său cu funcții superioare de
conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a
conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea, comercializarea, sau
utilizarea produselor fertilizante și nu reprezintă părțile angajate în acele activități.
Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau
integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt
notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.
Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale
subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau
imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

5.

RO

Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile
de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu
competența tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice
presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau
rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea
persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes în rezultatele acelor activități.
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6.

Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate
atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa IV și pentru
care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către
organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea
acestuia.
De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru
fiecare tip sau categorie de produse fertilizante cu marcaj CE pentru care a fost
notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:
(a)

personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și
corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea
conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce
procedurile în cauză. El dispune de politici și proceduri adecvate care fac
distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod
corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și
structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză,
precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Un organism de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a
îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de
activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau
facilitățile necesare.
7.

8.

Personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie
să posede următoarele:
(a)

o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de
evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a
fost notificat;

(b)

cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și
autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)

cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor stabilite în anexa I,
anexa II și anexa III, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor
relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;

(d)

abilitatea necesară pentru a elabora certificate, procese-verbale și rapoarte
pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții
superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea
sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.
Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului
responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul
organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate
sau de rezultatele acestor evaluări.

9.

RO

Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în
care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau
statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.
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10.

Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional
referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei
IV, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își
desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.

11.

Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare
relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat
în temeiul articolului 35 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea
sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu
aceste activități și pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele
administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.
Articolul 24
Prezumția de conformitate a organismelor notificate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu
criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea ale căror
referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este
în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 23 în măsura în care standardele armonizate
aplicabile vizează aceste cerințe.
Articolul 25
Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate
1.

În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la
evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul
sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 23 și informează autoritatea de
notificare în acest sens.

2.

Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de
subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

3.

Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

4.

Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele
relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a
activităților executate de către aceștia în temeiul anexei IV.
Articolul 26
Cererea de notificare

RO

1.

Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către
autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.

2.

Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a
conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului
sau produselor care poartă marcajul CE pentru care organismul se consideră a fi
competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național
de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface
cerințele prevăzute la articolul 23.
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Articolul 27
Procedura de notificare
1.

Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității
care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 23.

2.

Acestea le notifică Comisiei și celorlalte state membre folosind instrumentul de
notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.

3.

Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale
modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului (produselor)
fertilizant(e) cu marcaj CE vizate și atestarea competenței menționate la articolul 26
alineatul (2).

4.

Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în
cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre,
transmise în termen de două săptămâni de la notificare.
Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului
regulament.

5.

Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre î orice
modificări ulterioare relevante aduse notificării.
Articolul 28
Numerele de identificare și listele cu organismele notificate

1.

Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.
Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în
baza mai multor acte ale Uniunii.

2.

Comisia pune la dispoziția publicului lista cu organismele notificate în baza
prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și
activitățile pentru care au fost notificate.
Comisia asigură actualizarea listei.
Articolul 29
Modificări ale notificărilor

RO

1.

În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un
organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 23 sau că acesta nu
își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau
retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a
neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state
membre în consecință.

2.

În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care
organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile
adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de
un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare
și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.
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Articolul 30
Contestarea competenței organismelor notificate
1.

Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la
care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism
notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a
cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

2.

Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare
la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

3.

Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor
sale sunt tratate confidențial.

4.

În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai
respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare
prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare,
inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de
consultare prevăzută la articolul 41 alineatul (2).
Articolul 31
Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate

1.

Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu
procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa IV.

2.

Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile
pentru operatorii economici. Organismele notificate își desfășoară activitatea ținând
seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de
activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în
cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de
protecție necesare pentru conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu
prezentul regulament.

3.

În cazul în care un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește
cerințele prevăzute în anexele I, II sau III sau în standardele armonizate, în
specificațiile comune menționate la articolul 13 sau în alte specificații tehnice
corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective
corespunzătoare și nu emite un certificat.

4.

În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării
certificatului, un organism notificat constată că un produs fertilizant cu marcaj CE nu
mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective
corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.

5.

În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar,
organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.
Articolul 32
Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate
Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva
deciziilor organismelor notificate.

RO

37

RO

Articolul 33
Obligații de informare în sarcina organismelor notificate
1.

2.

Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:
(a)

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificate;

(b)

orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile
notificării;

(c)

orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității
desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului
notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități
transfrontaliere și subcontractate.

Organismele notificate le furnizează celorlalte organisme notificate în conformitate
cu prezentul regulament care îndeplinesc activități similare de evaluare a
conformității, vizând aceleași produse fertilizante cu marcaj CE, informații relevante
privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la
cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.
Articolul 34
Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor
membre responsabile de politica privind notificarea.
Articolul 35
Coordonarea organismelor notificate
Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului regulament se
instituie și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma
unui grup sectorial al organismelor notificate.
Statele membre se asigură că organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv,
în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL 5
SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL
PRODUSELOR FERTILIZANTE CU MARCAJ CE CARE
INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE
SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII
Articolul 36
Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor fertilizante cu marcaj CE care
intră pe piața Uniunii
Articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor
fertilizante cu marcaj CE.
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Articolul 37
Procedura aplicabilă produselor fertilizante cu marcaj CE care prezintă un risc la nivel
național
1.

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive
suficiente să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE reprezintă un risc
inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru
siguranță sau pentru mediu, acestea efectuează o evaluare cu privire la produsul
fertilizant în cauză, acoperind cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament.
Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în
acest scop, dacă este necesar.
În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a
pieței constată că produsul fertilizant cu marcaj CE nu este conform cerințelor
stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic
relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate în decursul unei perioade
rezonabile pentru a aduce produsul fertilizant în conformitate cu acele cerințe sau
pentru a retrage produsul fertilizant de pe piață ori pentru a-l rechema, proporțională
cu natura riscului și stabilită de autoritățile respective, sau pentru a retrage marcajul
CE.
Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în
consecință.
Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al
doilea paragraf.

2.

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu
se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state
membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din
partea operatorului economic.

3.

Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate
pentru toate produsele fertilizante cu marcaj CE vizate pe care acesta le-a pus la
dispoziție pe piață în interiorul Uniunii.

4.

În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective
adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de
supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice
sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului fertilizant cu marcaj CE pe piața
națională sau pentru a retrage ori a rechema produsul de pe piață.
Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state
membre cu privire la măsurile respective.

5.

Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile
disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul
fertilizant cu marcaj CE neconform, la originea produsului fertilizant respectiv, la
natura neconformității invocate și riscul implicat, la natura și durata măsurilor
naționale luate, precum și la argumentele prezentate de operatorul economic relevant.
Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se
datorează uneia dintre următoarele situații:
(a)

RO

neîndeplinirea, de către produsele fertilizante cu marcaj CE, a cerințelor care
figurează în anexele I, II sau III;
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(b)

existența unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate
la articolul 12 care conferă prezumția de conformitate.

6.

Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul
prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire
la măsurile luate și la informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea
produsului fertilizant cu marcaj CE în cauză pe care le au la dispoziție, precum și cu
privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.

7.

În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la
alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru, nici Comisia nu a ridicat obiecții
cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată
justificată.

8.

Statele membre se asigură că măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe
piață, sunt luate fără întârziere în ceea ce privește produsul fertilizant cu marcaj CE
în cauză.
Articolul 38
Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

1.

În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 37 alineatele (3) și (4),
se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care
Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia
inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii)
economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării
respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare sub forma unei decizii, prin
care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu.
În cazul în care măsura națională este considerată justificată, decizia impune tuturor
statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsul fertilizant cu
marcaj CE neconform este retras de pe piața lor națională și să informeze Comisia în
consecință.
În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, decizia impune
statului membru în cauză să retragă măsura.
Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora,
precum și operatorului (operatorilor) economic(i) în cauză.

2.

În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea
produselor fertilizante cu marcaj CE este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește
standardele armonizate menționate la articolul 37 alineatul (5) litera (b), Comisia
aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.
Articolul 39
Produse fertilizante cu marcaj CE conforme care prezintă un risc

1.

RO

În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 37
alineatul (1), un stat membru constată că, deși un produs fertilizant cu marcaj CE este
în conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc inacceptabil pentru
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu,
acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare,
într-un termen rezonabil, pentru a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE în
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cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru
a retrage produsul fertilizant cu marcaj CE de pe piață sau pentru a-l rechema.
2.

Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate produsele
fertilizante cu marcaj CE vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul
Uniunii.

3.

Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile
respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru
identificarea produsului fertilizant cu marcaj CE respectiv, originea și lanțul de
aprovizionare aferente produsului fertilizant cu marcaj CE respectiv, natura riscului
implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.

4.

Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul
(operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsurile naționale luate. Pe
baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare
sub forma unei decizii prin intermediul căruia stabilește dacă măsura națională este
sau nu justificată, și, după caz, prevede măsuri adecvate.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).
Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de
protecția sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor, a siguranței sau a
mediului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în
conformitate cu procedura menționată la articolul 41 alineatul (4).

5.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora
și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).
Articolul 40
Neconformitatea formală

1.

2.

RO

Fără a aduce atingere articolului 37, un stat membru solicită operatorului economic
vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre
situațiile următoare cu privire la un produs fertilizant cu marcaj CE:
(a)

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE)
nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezentul regulament;

(b)

numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea
articolului 17 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de
articolul 17;

(c)

declarația de conformitate UE nu însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE;

(d)

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(e)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(f)

informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3)
lipsesc, sunt false sau incomplete;

(g)

nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 6 sau
la articolul 8.

În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul
membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a
interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE sau
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pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață sau că marcajul CE
este îndepărtat.

CAPITOLUL 6
COMITETUL ȘI ACTELE DELEGATE
Articolul 41
Procedura comitetelor
1.

Comisia este asistată de Comitetul pentru produse fertilizante. Acesta este un comitet
în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

4.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.
Articolul 42
Modificarea anexelor

1.

2.

3.

RO

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43
pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic și a
facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu
marcaj CE:
(a)

care sunt susceptibile de a face obiectul unor schimburi comerciale
semnificative pe piața internă și

(b)

pentru care există dovezi științifice că nu prezintă un risc inacceptabil pentru
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru
mediu și că sunt suficient de eficace.

În cazul în care Comisia modifică anexa II în vederea adăugării de noi
microorganisme la categoria de materii componente pentru astfel de organisme în
conformitate cu alineatul (1), trebuie să facă acest lucru pe baza următoarelor date:
(a)

numele microorganismului;

(b)

clasificarea taxonomică a microorganismului;

(c)

date istorice cu privire la producția și utilizarea sigură a microorganismului;

(d)

relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de
prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Agenția Europeană pentru
Siguranța Alimentară;

(e)

informații cu privire la nivelul reziduurilor de toxine;

(f)

informații privind procesul de producție și

(g)

informații privind identitatea intermediarilor reziduali sau a metaboliților
microbieni în materia componentă.

Atunci când adoptă acte delegate în conformitate cu alineatul (1), Comisia poate
modifica categoriile de materii componente prevăzute în anexa II în scopul de a
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adăuga subproduse de origine animală în sensul definiției din Regulamentul (CE)
nr. 1069/2009 numai în cazul în care a fost stabilit un punct final în lanțul de
prelucrare pentru produsele în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute în
regulamentul respectiv.
4.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43,
pentru a modifica anexele I-IV, în funcție de progresele științifice. Comisia utilizează
această împuternicire în cazul în care, pe baza unei evaluări a riscurilor, se dovedește
necesară o modificare pentru a se asigura că niciun produs fertilizant cu marcaj CE
care respectă cerințele prezentului regulament nu prezintă, în condiții normale de
utilizare, un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a
plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu.
Articolul 43
Exercitarea competențelor delegate

1.

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute
la prezentul articol.

2.

Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani de la [Oficiul pentru Publicații
este rugat să introducă data aplicării prezentului regulament] competența de a adopta
actele delegate menționate la articolul 42. Comisia prezintă un raport privind
delegarea competențelor cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de
cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice,
cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii
respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.

Delegarea competențelor menționată la articolul 42 poate fi revocată în orice moment
de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune
capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce
efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere
valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4.

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului
European și Consiliului.

5.

Un act delegat adoptat în temeiul articolului 42 intră în vigoare numai dacă nici
Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni
de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă,
înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au
informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv
se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL 7
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Articolul 44
Sancțiuni
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării
prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că
acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.
Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile
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respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care
le afectează.
Articolul 45
Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se modifică după cum urmează:
(1)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În cazul produselor derivate menționate la articolele 32, 35 și 36 care nu mai
prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică sau animală, poate fi
stabilit un punct final al lanțului de prelucrare după care produsele respective
nu mai fac obiectul cerințelor impuse de prezentul regulament.”;

(2)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„3.

În cazul existenței unor riscuri pentru sănătatea umană sau animală,
produselor derivate menționate la articolele 32, 33 și 36 din prezentul
regulament li se aplică mutatis mutandis articolele 53 și 54 din
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 cu privire la măsurile de urgență
privind sănătatea.”
Articolul 46
Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se modifică după cum urmează:
(1)

La articolul 2 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le
influențează creșterea, altele decât un nutrient sau un biostimulator al
plantelor;”

(2)

La articolul 3, se adaugă următorul punct:

(3)

„34. «biostimulator al plantelor» înseamnă un produs care stimulează
procesele nutriționale ale plantelor independent de conținutul de nutrienți al
produsului, cu singurul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre
următoarele caracteristici ale plantei:
(a)

utilizarea eficientă a nutrienților;

(b)

toleranța la stresul abiotic;

(c)

caracteristicile calitative ale plantelor cultivate.”
Articolul 47
Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se abrogă cu efect de la data menționată la articolul 49 al
doilea paragraf.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
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Articolul 48
Dispoziții tranzitorii
Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care au fost introduse
pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE” în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de [Oficiul pentru Publicații este rugat rugăm să
introducă data aplicării prezentului regulament]. Cu toate acestea, capitolul 5 se aplică mutatis
mutandis produselor în cauză.
Articolul 49
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

RO

Pentru Consiliu
Președintele
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