EK műtrágya bejelentéshez szükséges, a kérelmezőknek szóló információk

Az Európai Közösségi műtrágyák (továbbiakban: EK műtrágyák) olyan
termésnövelő anyagok, amelyek forgalomba hozatala és felhasználása nem
kötött egyedi termék engedélyhez. Egy műtrágya külön engedélyezési eljárás
nélkül EK műtrágyaként forgalomba hozható, amennyiben besorolható egy, „az
Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (a továbbiakban: EK
rendelet) a műtrágyákról” előírásai szerinti EK műtrágya típusba.
Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyákat az áru beérkezésekor a
szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében az „EK-műtrágya”ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló
37/2006. (V. 18) FVM rendelet (a továbbiakban: 37/2006. FVM rendelet)
alapján be kell jelenteni a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóságán (továbbiakban: NÉBIH NTAI).
A 37/2006. FVM rendelet az EK rendelet által adott felhatalmazás alapján
tartalmazza a tápelemek feltüntetésének módját, az ellenőrzésekre és az
alkalmazott szankciókra vonatkozó előírásokat.
Az EK műtrágyák címkézésénél és a hatóanyag tolerancia vonatkozásában a
2003/2003/EK rendelet előírásait kell betartani.
A NÉBIH NTAI, amennyiben a műtrágya valóban megfelel az EK rendelet
követelményeinek, nyilvántartásba veszi a bejelentett műtrágya forgalomba
hozatalának tényét, és egy levélben értesíti az ügyfelet.
Az eljárás díjmentes, a kérelmet az alábbi melléklet szerinti adattartalommal kell
benyújtani:

Figyelem! Jogszabály módosítás miatti változások!
Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a
Magyarországon forgalomba hozni kívánt EK-műtrágyákat a szükséges
megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében minden évben az első
forgalomba hozatal megkezdése előtt 30 nappal be kell jelenteni.
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Azaz, amennyiben 2018. év januártól szeretne valaki forgalmazni egy EK
műtrágyát, 2017. decemberében be kell jelenteni a lenti adattartalommal. Év
közben is lehet új forgalmazásokat bejelenteni, de az igazolások mindkét
esetben 2018. december 31-ig érvényesek, amely dátum rá is kerül az igazolásra.
Kérem, a fentieket szíveskedjenek tudomásul venni. Amennyiben bármely
kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken fel lehet venni a kapcsolatot az
ügyintézővel:
Tót Erika
engedélyezési mérnökszakértő
telefon: +36-1/309-1044, +36-20/411-0957
e-mail: tote@nebih.gov.hu
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Postacím: 1537 Budapest, Pf. 407.
Melléklet
EK műtrágya bejelentéshez benyújtandó kérelem adatkövetelménye
Forgalmazó adatai:
Cégnév:
Cím:
Telefon:
e-mail:
Bejelenteni kívánt műtrágya adatai:
Műtrágya neve:
Gyártója:
Tápelem összetétele:
2003/2003 EK rendelet szerinti műtrágya típusa:
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