
Értesítés az EK-Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése értelmében

Kérelem közösségi harmonizációs intézkedéstől eltérő nemzeti jogszabályi rendelkezés fenntartá-
sának engedélyezésére

(2006/C 29/04)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. 2005. december 5-én a Cseh Köztársaság kérelmet nyújtott be a kadmiumot tartalmazó műtrágyák
forgalomba hozatalára vonatkozó nemzeti jogszabályi előírásai fenntartására. A kérdéses előírások a Cseh
Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően már hatályban voltak, és eltérnek a
műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelet (1) rendelkezéseitől.

2. Az Európai Unióhoz való 2004. májusi csatlakozásakor a Cseh Köztársaságban jogilag kötelező határ-
értékek voltak hatályban a műtrágyákban található kadmium koncentrációjára vonatkozóan. Akkor
azonban a Cseh Köztársaság nem kérte e nemzeti intézkedések fenntartását, ezért a csatlakozási szerződés
ebben a tárgyban nem engedélyezett eltérést.

3. A nemzeti jog (2) megtiltja az 50 mg/kg P2O5-nél nagyobb kadmiumtartalmú foszfátműtrágyák
forgalmazását a Cseh Köztársaság területén.

4. A 76/116/EGK irányelv 7. cikke – illetőleg a jelenleg hatályos 2003/2003/EK rendelet 5. cikke –
szerint a tagállamok az összetétel, azonosítás, címkézés vagy csomagolás alapján nem tilthatják, korlátoz-
hatják vagy akadályozhatják olyan „EK-műtrágya” megjelöléssel ellátott műtrágya forgalmazását, amely a
kérdéses jogi aktusban foglalt rendelkezéseknek megfelel. A műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó cseh
nemzeti határérték ezért ellentétben állna az „EK-műtrágyák” említett jogi aktusban szabályozott szabad
forgalmával.

5. A 2005. június 1. óta hatályos 209/2005. cseh rendelet a meglévő nemzeti jogszabályi rendelkezés
alkalmazását a nemzeti műtrágyák kadmiumtartalmának korlátozására szűkíti, és felfüggeszti az „EK-
műtrágyákra” való alkalmazást.

6. Mostani kérelmükben a cseh hatóságok arra kérik a Bizottságot, hogy engedélyezze a kadmiumtarta-
lomra vonatkozó meglévő határérték „EK-műtrágyákra” történő alkalmazását.

7. A Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése értelmében ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság
harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. cikkben említett lényeges követelmények alapján
vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti rendel-
kezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.

8. A Bizottság az értesítéstől számított hat hónapon belül köteles a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket
jóváhagyni vagy elutasítani, miután ellenőrizte, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e a tagállamok
közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem
jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.

9. A cseh hatóság kérelme alátámasztására hivatkozik a „Kadmiumtartalmú foszfátműtrágyák alkalmazá-
sából fakadó környezeti és egészségi kockázatok értékelése” című kockázatértékelő jelentésre, amely az
ERM (3) módszertanán alapul. E tanulmány szerint a rendelkezésre álló adatok alapján a Cseh Köztársa-
ságban a műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó PEC érték (becsült környezeti koncentráció) a PNEC
érték (az a becsült koncentráció, amelyben az anyag még éppen nem gyakorol hatást a környezetre) 0,93-
szorosát is elérheti olyan műtrágya esetén, amelynek kadmiumtartalma 50 mg Cd/kg P2O5 (azaz meg-
egyezik az európai uniós csatlakozás előtt alkalmazott nemzeti határértékkel). Környezeti szempontból
kockázat állna fenn, ha ez az érték meghaladná az 50 mg-ot. Az 50 mg Cd/kg P2O5-ös felső határérték
azért is szükséges, hogy megelőzhető legyen a kadmium oly mértékű felhalmozódása a talajban, amely már
kockázatot jelentene a környezetre és – az élelmiszerláncon keresztül – az emberek egészségére.
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(1) HL L 304., 2003.11.21., 1. o.
(2) 474/2000. rendelet a műtrágyákkal szemben támasztott követelmények meghatározásáról.
(3) Az ERM egy tanácsadó cég, amely a Bizottság megbízásából módszertant dolgozott ki a kadmiummal összefüggő

kockázatok értékelésére.



10. A Cseh Köztársaság ezért szükségesnek ítéli, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95.
cikkének (4) bekezdése alapján nemzeti rendelkezéseket tartson fenn a műtrágyák kadmiumtartalmára
vonatkozóan mindaddig, amíg a műtrágyák kadmiumtartalmát európai uniós jogi aktus nem szabályozza.
A Cseh Köztársaság szerint a nemzeti szabályozást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 30. cikke
értelmében vett lényeges körülmények, valamint a környezet védelme indokolja.

11. A Bizottság nem veheti figyelembe azokat az észrevételeket, amelyeket a Cseh Köztársaság szóban
forgó kérelmével kapcsolatban ezen értesítés közzétételétől számítva harminc napon túl nyújtanak be.

12. A Cseh Köztársaságban felhasznált műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó kockázatértékelés
teljes szövege a Bizottság internetes honlapján, a következő címen tekinthető meg:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm

13. A Cseh Köztársaság kérelméről bővebb tájékoztatást ad:

Ing. Michaela Budňáková
Növénytermesztési Osztály
Mezőgazdasági Minisztérium
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1
Tel.: (420) 221 812 071
Fax: (420) 221 812 951
e-mail: Michaela.budnakova@mze.cz

Az Európai Bizottság kapcsolattartója:

Európai Bizottság
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság
Mr Philippe Brunerie
G2. egység: Vegyszerek
Avenue des Nerviens 105
B-1040 Brüsszel
Tel.: (32-2) 295 21 99
Fax: (32-2) 295 02 81
e-mail: Entr-Chemicals@cec.eu.int
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