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Vezetői összefoglaló
A termésnövelő termékek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslat hatásvizsgálata

A. Fellépés szükséges
Miért? Milyen problémát kell megoldani?
A termésnövelő termékek piacra jutásának feltételei uniós szinten csak részben vannak harmonizálva. A piac
nem harmonizált részének széttagoltsága jelentősen nehezíti a kereskedelmi lehetőségeket. Ráadásul a
harmonizációs jogszabály nem fordít elegendő figyelmet a környezetet és az emberi egészséget érintő
kérdésekre. Konkrétabban az alábbi működési problémák mutathatók ki:
1. Azok a vállalatok, amelyek a nem harmonizált piacon több tagállamban is tevékenyek, az eltérő nemzeti
szabályokból fakadóan költségekkel szembesülnek; gyakran ide tartoznak a nehezen megszerezhető előzetes
engedélyezések is.
2. Az egészséget és a környezetet illetően súlyos problémák kerültek feltárásra, különösen egyes széles körben
használt trágyákban előforduló mérgező szennyező anyagokat illetően. A jelenlegi harmonizációs jogszabály
nem nyújt elegendő védelmet az egészség és a környezet számára.
3. A jelenlegi harmonizációs jogszabály olyan eljárás révén biztosít piacra jutást, amely az iparág innovációs
ciklusához képest bizonyítottan túlságosan lassú.
Mi a kezdeményezés várható eredménye?
A kezdeményezés várhatóan:
1. Uniós szinten egységes feltételeket teremt valamennyi termésnövelő termék számára, növelve az
iparágban a belső piacra jutás lehetőségeit, miközben a nemzeti piacokra korlátozott termékek esetében
fenntartja a nemzeti szabályozást, így elkerülve a piaci zavarokat.
2. A termésnövelő anyagokban előforduló szennyező anyagok és adalékanyagok jelenlétének
korlátozásával fokozza az egészség- és környezetvédelem szintjét.
Arányos, költséghatékony, átlátható és rugalmas szabályozó keret bevezetésével elősegíti a harmonizált piacra
jutást, így reagálva az uniós gazdálkodók innovatív termékek iránti igényeire.
Milyen hozzáadott értéket képvisel az uniós szintű fellépés?
A harmonizált piacot érintő problémák (például az emberi egészség és a környezet nem elégséges védelme, a
piacra jutást lassító rugalmatlan követelmények) a jelenlegi uniós szabályozás szerves részét képezik, ezért
kizárólag uniós szintű fellépéssel korrigálhatók. A valamennyi termésnövelő termékre kiterjedő, hatékony, az
Unió egészét átfogó piac új piaci lehetőségeket teremt, és csökkenti az adminisztratív terheket.
Ugyanakkor, figyelembe véve egyes termésnövelő termékek piacának kifejezetten helyi jellegét, ez az uniós
szintű harmonizáció opcionális lesz, és a tagállamok által fenntartott vagy bevezetett nemzeti szabályozással és
kölcsönös elismeréssel párhuzamosan fog létezni.

B. Megoldások
Milyen jogalkotási és nem jogalkotási szakpolitikai alternatívák merültek fel? Van-e előnyben
részesített lehetőség? Miért?
1. lehetőség: Alapforgatókönyv – Nem változik a jelenlegi uniós szabályozás.
2. lehetőség: A műtrágyákról szóló rendelet szabályozási módszere – vagyis a típusjóváhagyás – változatlan
marad, és kiterjesztésre kerül a szerves nyersanyagokból készült termésnövelő anyagok és más, trágyákkal
rokon termékek, például növényi biostimulánsok harmonizációjára.
3. lehetőség: Az összetevők engedélyezésén keresztül megvalósuló harmonizáció, amely lehetővé teszi olyan
anyagok pozitív, kimerítő jegyzékének létrehozását, amelyeket termésnövelő termékben való szándékolt
felhasználásra engedélyeztek.
4. lehetőség: Az új jogszabályi kereten át megvalósuló harmonizáció, amely kötelező minőségi és
biztonságossági követelményekre és önkéntes, harmonizált technikai szabványokra épül.
5. lehetőség: A 4. lehetőséghez hasonlóan a harmonizáció az új jogszabályi kereten át valósul meg,
követelmények és szabványok megállapításával. Ugyanakkor harmadik felek bevonása a követelményeknek
való megfelelés értékelésébe anyagkategóriánként változó: a legmagasabb arányú a hulladék és más,
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potenciálisan változó összetételű másodlagos anyagok esetében. Az elemzés arra mutatott rá, hogy az 5.
lehetőség az előnyben részesített lehetőség.
A 2–5. lehetőség esetében a szennyező anyagokra (ideértve a nehézfémeket) határértékeket vezetnek be
minden termésnövelő termék esetében. Két változat értékelését végezték el: a teljes és a fent ismertetett
opcionális harmonizációt.
Ki melyik lehetőséget támogatja?
Az 1. lehetőséget sem a tagállamok, sem az iparág, sem pedig a nem kormányzati szervek nem támogatják.
A 2. és a 3. lehetőséget támogatják egyes tagállamok és egyes tagállami iparszövetségek, amelyek a trágyák
piacát rendszerint az összetevők engedélyezett típusait tartalmazó jegyzékek fenntartásával szabályozzák.
A 4. lehetőséget nem támogatja minden tagállam, mivel az új jogszabályi keret radikális változást jelent a 2. és a
3. lehetőség jól ismert megközelítéseihez képest.
Az 5. lehetőséget, különösen az opcionális harmonizációt magában foglaló változatot az iparág (különösen a
kkv-k) és a tagállamok jelentős része (különösen a legnagyobb tagállamok egy része) általában a legjobb
lehetőségnek tekinti.

C. Az előnyben részesített lehetőség hatásai
Melyek az előnyben részesített lehetőség (ha nincs ilyen, akkor a főbb lehetőségek) előnyei?
Az új jogszabályi keret égisze alatt szabályozott termésnövelő termékek könnyebben be tudnának jutni a piacra,
továbbá e termékek biztonságossági és minőségi követelményeknek való megfelelése biztosítaná az
élelmiszerlánc nagyobb biztonságosságát. Az előnyben részesített lehetőség (az 5. lehetőség) által a belső
piacra jutás szempontjából kínált előnyök nagymértékben hasonlítanak a 4. lehetőség kínálta előnyökhöz. A
hatásvizsgálat becslése szerint ez a lehetőség a jelenlegi helyzethez viszonyítva alacsonyabb adminisztratív
költségeket fog jelenteni mind a hatóságoknak, mind a gazdasági szereplőknek, és lényegesen alacsonyabb
adminisztratív költségekkel jár majd a hatóságok számára, mint a típus-jóváhagyási lehetőség, ez pedig
jelentősen növelné a piac rugalmasságát, és ösztönzőleg hatna az innovációra.
Az opcionális harmonizációt tartalmazó variáció emellett azzal a további előnnyel járna, hogy a szubszidiaritás
és a minőségi jogalkotás elvével összhangban csak azokat a gazdasági szereplőket érintené, amelyek valóban
több tagállam piacára kívánnak bejutni.
Mekkorák az előnyben részesített lehetőség (ha nincs ilyen, akkor a főbb lehetőségek) költségei?
Az előnyben részesített lehetőség költségei arányosak a vállalkozások és a társadalom szempontjából várható
előnyökkel. A hatóságok szempontjából a költségek semlegeseknek tekinthetők. Az új jogszabályi keret hatálya
alá tartozó termékek esetében bizonyos további szabványosítási munka válhat szükségessé a vizsgálati
módszerek tekintetében.
Az 5. lehetőség alacsonyabb adminisztratív költségeket jelentene a gazdasági szereplők számára, mint a
típusjóváhagyás lehetősége. Ugyanakkor várható, hogy az adminisztratív költségek az egyes vállalatok szintjén
bizonyos esetekben magasabbak lesznek, mint a jelenlegi helyzetben. Ez különösen azon gyártók esetében
lesz így, amelyek viszonylag változó anyagokat állítanak elő, harmadik fél nagyarányú bevonását igényelve a
megfelelősségértékelésbe. A termésnövelő termékek gyártásába bevont kkv-knak, amelyekre harmadik fél általi
tanúsítás vonatkozik, díjat kell majd fizetniük a bejelentett szervezetnek annak igazolása érdekében, hogy
termékük megfelel a követelményeknek. Az opcionális harmonizáció variánsa magasabb költségeket jelenthet a
nemzeti közigazgatások számára, mint a teljes harmonizáció, mivel várható, hogy bizonyos mértékig fenn kell
tartani a nemzeti eljárásokat. Az átmenet költségei a jelenlegi rendelet hatálya alá tartozó termésnövelő
termékek esetében minimálisak lesznek, mivel lehetőség lesz a termékek öntanúsítására. A tagállamoknak
emellett biztosítaniuk kell a bejelentett szervezetek minőségét is.
Hogyan érinti mindez a vállalkozásokat, a kis- és középvállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat?
A harmonizációt választó vállalatok az EU egészén élvezhetik a könnyített piacra jutás előnyeit. Emellett az
adminisztratív költségek is csökkennek, mivel egyre kevésbé lesz szükséges, hogy az egyes termékeket a
különböző tagállami szabályok szerint vegyék nyilvántartásba. A harmadik fél általi tanúsításra nem kötelezett
gyártókra kisebb hatást gyakorol a változás azokhoz képest, akik vagy amelyek a harmadik fél általi tanúsítás
költségeit viselik (például kkv-k). E költségeket mérsékli az ellenőrzések gyakoriságának a gyártási volumenhez
igazított csökkenése, valamint az elismerés évét követően a külső mintavételek számának csökkenése. Ebben a
tekintetben az opcionális harmonizáció elősegítené az új szabályozási keretre való zökkenőmentes áttérést, ami
lehetővé teszi a gyártóknak, hogy válasszanak: a helyi vagy az uniós piacokon kívánják-e termékeiket
forgalmazni.
Jelentős lesz-e a tagállami költségvetésekre és közigazgatásokra gyakorolt hatás?
A nemzeti költségvetésekre gyakorolt hatás várhatóan inkább semleges lesz. A nemzeti jogszabályok
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irányításának költségei egyelőre nem változnak, de idővel csökkenni fognak, ha egyre több vállalat választja a
termésnövelő termékekről szóló rendelet által kínált harmonizált lehetőséget, miközben a piacfelügyeleti
költségek nem változnak, vagy kismértékben emelkedhetnek.
Lesznek-e egyéb jelentős hatások?
A javaslat várhatóan csökkenti a nem uniós nyersanyagoktól való függést, mivel a szerves vagy újrafeldolgozott
anyagokból készült innovatív termékek esetében az EU egész piacára könnyített bejutást tesznek lehetővé. A
változás érintheti az uniós behozatalt is; ezt a 2011-ben végzett, a kadmium lehetséges felső határértékeire
vonatkozó különálló hatásvizsgálat elemezte részletesen.

D. Nyomon követés
Mikor kerül sor a szakpolitika felülvizsgálatára?
A rendelet utólagos értékelésére a végrehajtás után öt évvel kerül sor; az értékelés a műtrágyákról szóló
jelenlegi rendelet keretében létrehozott különböző együttműködési mechanizmusokon (szakértői csoportok)
keresztül kapott visszajelzéseken fog alapulni. A szennyező anyagokat és határértékeiket tartalmazó jegyzék
bármikor felülvizsgálható, amennyiben új tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a trágyákból származó
talajszennyező anyagokat csökkenteni kell.
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