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 ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1009  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.  

ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów 
nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) 
nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. 

 

Rozporządzenie stosuje się od: 16.07.2021 r.  

Jednakże:  

a) art. 4 ust. 3, art. 14, 42, 43, 44, 45, 46 i 47 stosuje się od dnia 15 lipca 
2019 r.; oraz  

b) art. 20–36 stosuje się od dnia 16 kwietnia 2020 r.  
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Artykuł 1  

Zakres stosowania  

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów nawozowych UE.  

 

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:  

• a) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 
1069/2009, gdy są udostępniane na rynku;PL 25.6.2019 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 170/11 

• b) środków ochrony roślin objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.  
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Artykuł 2  

Definicje  

Na użytek niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące 
definicje:  

1) „produkt nawozowy” oznacza substancję, mieszaninę, 
mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do 
stosowania na rośliny lub ich ryzosferę lub na grzyby lub ich mykosferę, 
lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery lub mykosfery, albo 
samodzielnie, albo po zmieszaniu z innym materiałem, w celu 
dostarczania roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub w 
celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych;  

2) „produkt nawozowy UE” oznacza produkt nawozowy, który w 
momencie udostępniania na rynku ma oznakowanie CE;  
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Artykuł 3  

Swobodny przepływ  

1. Państwa członkowskie nie utrudniają – ze względów dotyczących składu, 
etykietowania lub innych aspektów objętych niniejszym rozporządzeniem – 
udostępniania na rynku produktów nawozowych UE zgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.  

 

Artykuł 4  

Wymogi dotyczące produktu  

1. Produkt nawozowy UE musi:  

• a) spełniać wymogi określone w załączniku I dla odpowiedniej kategorii 
funkcji produktu;  

• b) spełniać wymogi określone w załączniku II dla odpowiedniej kategorii lub 
odpowiednich kategorii materiału składowego; oraz  

• c) być etykietowany zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania 
określonymi w załączniku III.  
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Załącznik 1 - Kategorie funkcji produktów (PFC) dla produktów 
nawozowych UE  - WYKAZ PFC  

1. Nawóz  

A. Nawóz organiczny  

 I. Stały nawóz organiczny  

 II. Płynny nawóz organiczny  

B. Nawóz organiczno-mineralny  

I. Stały nawóz organiczno-mineralny  

II. Płynny nawóz organiczno-mineralny  

C. Nawóz nieorganiczny  

 I. Nieorganiczny nawóz makroskładnikowy  

 II. Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy  
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Załącznik 1 - Kategorie funkcji produktów (PFC) dla produktów nawozowych UE  - WYKAZ PFC  

2. Środek wapnujący  

3. Polepszacz gleby  

 A. Organiczny polepszacz gleby  

 B. Nieorganiczny polepszacz gleby   

4. Podłoże do upraw 

5. Inhibitor  

 A. Inhibitor nitryfikacji  

 B. Inhibitor denitryfikacji  

 C. Inhibitor ureazy  

6. Biostymulator  

 A. Biostymulator mikrobiologiczny  

 B. Biostymulator niemikrobiologiczny  

7. Produkt nawozowy mieszany  



www.nutriman.net 

 ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1009  

ZAŁĄCZNIK II - Kategorie materiałów składowych (CMC)  

Produkt nawozowy UE składa się wyłącznie z materiałów składowych spełniających 
wymogi co najmniej jednej CMC wymienionych w niniejszym załączniku.  

WYKAZ CMC  

CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny  

CMC 2: Rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin  

CMC 3: Kompost  

CMC 4: Produkt pofermentacyjny świeżych roślin  

CMC 5: Produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin  

CMC 6: Produkty uboczne przemysłu spożywczego  

CMC 7: Mikroorganizmy  

CMC 8: Polimerowe składniki pokarmowe  

CMC 9: Polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe  

CMC 10: Produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009  
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 NUTRIMAN – nutriman.net/farmer-platform/product/pl 
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