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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο

Τα προϊόντα λίπανσης χρησιμοποιούνται για τη θρέψη των φυτών και τη βελτίωση της 
ανάπτυξής τους, κυρίως στη γεωργία. Μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο ευρείες 
κατηγορίες: λιπάσματα, που παρέχουν θρεπτικά στοιχεία στα φυτά, και άλλα προϊόντα, 
πρωταρχικός στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης του φυτού με άλλα μέσα. 
Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς, τα λιπάσματα προσφέρουν βασικά 
οφέλη κυρίως επειδή ενισχύουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Ωστόσο, υφίστανται 
ορισμένες προκλήσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων 
που σχετίζονται με τη χρήση λιπασμάτων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, ο τομέας των προϊόντων λίπανσης έχει ετήσιο τζίρο 
που κυμαίνεται από 20 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ και παρέχει περίπου 100.000 θέσεις 
εργασίας· οι ΜΜΕ αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων του τομέα. Σε μια εσωτερική μελέτη 
που δημοσιεύθηκε το 2015, επισημαίνεται επίσης ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα 
λιπάσματα αντιστοιχούν περίπου στο 10% των δαπανών των γεωργών, αν και το ποσοστό 
αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι και το 20% στην Ιρλανδία ή να μην υπερβεί το 3,6% στη 
Μάλτα.

Ισχύον νομικό πλαίσιο

Ο κανονισμός του 2003 για τα λιπάσματα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003) ορίζει 
διαφορετικούς τύπους λιπασμάτων που έχουν εγκριθεί ως «λιπάσματα EΚ» και μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά της ΕΕ. Μολονότι ο ισχύον κανονισμός καλύπτει 
διάφορους τύπους λιπασμάτων, τα υφιστάμενα «λιπάσματα EΚ» είναι στην ουσία συμβατικά 
και ανόργανα λιπάσματα που παράγονται από πρωτογενείς πρώτες ύλες, ενώ ορισμένα 
απαιτούν ενεργοβόρες διεργασίες παραγωγής και συνεπάγονται υψηλές εκπομπές CO2. 
Επιπλέον, ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει όρια όσον αφορά το περιεχόμενο βαρέων 
μετάλλων και άλλων προσμείξεων, όπως είναι οι παθογόνοι οργανισμοί και οι φυσικές 
προσμείξεις. 

Τον Μάρτιο του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τα προϊόντα λίπανσης, 
στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία. Η πρόταση καλύπτει ευρύτερο 
φάσμα προϊόντων λίπανσης (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που παράγονται από 
δευτερογενείς πρώτες ύλες), και επιπλέον ορίζει όρια για τα βαρέα μέταλλα και τις 
προσμείξεις που περιέχουν τα λιπάσματα. 

Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής καθώς θα επιτρέψει την 
πρόσβαση όλων των λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά και την εφαρμογή των αρχών της 
κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Η συντάκτρια θεωρεί επίσης ότι η κάλυψη όλων των ειδών 
προϊόντων λίπανσης –και όχι μόνο των ανόργανων– από τη νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί 
εξαιρετικά θετικό βήμα προόδου. Θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
εσωτερικής αγοράς και θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τις επενδύσεις των ΜΜΕ στην κυκλική 
οικονομία. 
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Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να τεθούν ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα όρια και τις απαιτήσεις. Προτεραιότητα θα πρέπει να 
δοθεί στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, 
κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να εξισορροπηθεί με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να έχουν τα εν λόγω μέτρα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διαφυλάσσεται η 
επισιτιστική ασφάλεια και να διασφαλίζεται ότι ο εφοδιασμός τροφίμων θα μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Οι νέοι κανόνες θα 
πρέπει να έχουν ισχυρή επιστημονική βάση και να στηρίζονται σε αξιόπιστες αξιολογήσεις 
κινδύνου και όχι απλώς στην αρχή της προφύλαξης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αδικαιολόγητους περιορισμούς και στην άδικη απαγόρευση ορισμένων προϊόντων από την 
εσωτερική αγορά. Εκτός αν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
κίνδυνοι για το περιβάλλον ή για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, δεν θα πρέπει να 
καθορίζονται τεχνικώς μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Αυτή την προσέγγιση υιοθέτησε η 
συντάκτρια όσον αφορά την πρόταση και ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των προσμείξεων. 

Μεταξύ των προσμείξεων, το ζήτημα του καδμίου (Cd) έχει ιδιαίτερη σημασία. Το κάδμιο, 
που συναντάται κυρίως στα ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα, εγείρει ιδιαίτερη ανησυχία 
καθώς μπορεί να συσσωρευτεί στο έδαφος, να μεταφερθεί στα τρόφιμα και ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία, τη βιοποικιλότητα του εδάφους και την 
ποιότητα των υπόγειων υδάτων – χωρίς να αποφέρει κάποιο όφελος στα φυτά. Η 
περιεκτικότητα σε κάδμιο των φωσφορικών λιπασμάτων εξαρτάται από τον φωσφορίτη που 
χρησιμοποιείται, καθώς η ύλη αυτή περιέχεται στο πέτρωμα και δεν αποδεσμεύεται, ακόμη 
και μετά τη διαδικασία παραγωγής. Η περιεκτικότητα σε κάδμιο του φωσφορίτη κυμαίνεται 
από λιγότερο από 10 mg Cd/kg φωσφόρου (P2O5) έως 200 mg/kg, ανάλογα με το πού 
εξορύσσεται. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μια σταδιακή μείωση του ανώτατου επιπέδου 
από 60 mg Cd/kg P2O5 σε 40 mg Cd/kg έπειτα από τρία έτη, και σε 20 mg Cd/kg έπειτα από 
12 έτη. Αυτά θα είναι τα πλέον περιοριστικά όρια στον κόσμο. Η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η 
Καλιφόρνια και η Νέα Ζηλανδία έχουν υψηλότερα όρια καδμίου – ενώ επί του παρόντος 
στην ΕΕ δεν εφαρμόζεται κανένα όριο.  

Τα προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ παράγονται με τη χρήση πολλών και διαφόρων 
καθιερωμένων μεθόδων, πολλές από τις οποίες συνάδουν πλήρως με τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας. Είναι συνεπώς σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω μέθοδοι παραγωγής θα 
μπορούν να διατηρηθούν και ότι δεν θα θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι θα αποβούν σε βάρος 
τους. 

Επιπλέον, η συντάκτρια δεσμεύεται να μεριμνήσει για την εναρμόνιση μεταξύ των κανόνων 
που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες λιπασμάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα υψηλής ποιότητας και πολύ περισσότερες 
επιλογές. 

Ορισμένα λιπάσματα, που ορίζονται ως προϊόντα «διπλής χρήσης», παράγονται από τις ίδιες 
χημικές ενώσεις με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Στην πρόταση της Επιτροπής, δεν 
υπάρχει καμία αναφορά στα εν λόγω προϊόντα, κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών, οι οποίες 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τα 
οργανικά και οργανοανόργανα λιπάσματα και οι βιοδιεγέρτες που παράγονται από ζωικά 
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υποπροϊόντα (ABP). Επιπλέον, τα μόνα ABP που θα μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο ως 
προϊόντα με σήμανση CE είναι εκείνα που έχουν φθάσει στο αποκαλούμενο «τελικό σημείο», 
προκειμένου να αποφευχθεί η δόλια χρήση αυτών ως ζωοτροφών. Ωστόσο, τα ABP που δεν 
έχουν φτάσει στο τελικό σημείο πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ αυστηρές απαιτήσεις και 
συνεπώς θα πρέπει να είναι δυνατή η εμπορία και αυτών των ABP σε επίπεδο ΕΕ. 

Εκτός από τα εν λόγω ζητήματα, θα πρέπει να βελτιωθούν διάφοροι όροι και ορισμοί 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την τεχνολογική πρόοδο, και ειδικότερα σε 
σχέση με καινοτόμα προϊόντα, όπως οι βιοδιεγέρτες. 

Είναι αναγκαίο επίσης να διασφαλιστεί ότι παρέχονται σαφέστερες πληροφορίες στους 
γεωργούς και τους καταναλωτές. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα 
θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο εκάστοτε ανόργανο λίπασμα και να βελτιωθούν οι 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα III. Έτσι, γεωργοί και 
καταναλωτές θα μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των λιπασμάτων, και συνεπώς να 
μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο αυτών των προϊόντων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη 
διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση 
CE στην αγορά και για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη 
διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση 
CE στην αγορά και για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)
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Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να συνδυαστούν το εμπόριο και η χρήση λιπασμάτων, δηλαδή ο παρών 
κανονισμός και η οδηγία για τη νιτρορύπανση. Εάν το εμπόριο και η χρήση είναι εντελώς 
ασύνδετα, ο παρών κανονισμός κινδυνεύει να χάσει τη σκοπιμότητά του, διότι στην περίπτωση 
αυτή, τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες ενδέχεται μέσω της κανονιστικής ρύθμισης της χρήσης
λιπασμάτων να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων λιπασμάτων στην πράξη, π.χ. του κομπόστ 
από βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων 
στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν 
μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει 
σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από 
ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα 
ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή 
οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα 
πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι 
για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων 
από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά 
υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά 
προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό 
κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. 
Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της 
εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε 
να συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και 
οργανικά υλικά.

(1) Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων 
στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν 
μερικώς μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει 
σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από 
ορυκτά ή από χημικώς παραγόμενα 
ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
να αξιοποιηθούν ανακυκλωμένα ή 
οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα 
πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι όροι 
για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων 
από τέτοια ανακυκλωμένα ή οργανικά 
υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά 
προκειμένου να παρασχεθεί ένα σημαντικό 
κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Η 
προώθηση της αυξημένης χρήσης 
ανακυκλωμένων θρεπτικών ουσιών θα 
συνέβαλε περαιτέρω στην κυκλική 
οικονομία και θα καθιστούσε δυνατή την 
πιο αποδοτική από άποψη πόρων 
συνολική χρήση των θρεπτικών ουσιών, 
ενώ παράλληλα θα μείωνε την εξάρτηση 
της Ένωσης από θρεπτικές ουσίες 
προέλευσης τρίτων χωρών. Επομένως, το 
πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα 
πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει ανακυκλωμένα και οργανικά 
υλικά.

__________________ __________________

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του 15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 
21.11.2003, σ. 1).

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 
21.11.2003, σ. 1).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προωθεί τους στόχους της κυκλικής 
οικονομίας, με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ασφάλεια 
του εφοδιασμού λιπασμάτων για τους 
γεωργούς καθώς και υψηλά επίπεδα 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
προϊόντων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση ανασκόπησης 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
μέχρι ... [ΕΕ, εισάγετε την ημερομηνία: 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του].

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι προσμείξεις στα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, 
συνιστούν δυνητικούς κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για 
το περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο 
περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική 
αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα 
αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα 
πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η 
παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών 
αλλά και μετάλλου και γυαλιού, στα 
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που 
παράγονται από βιολογικά απόβλητα θα 
πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να 

(8) Οι προσμείξεις στα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, 
συνιστούν κινδύνους για την υγεία των 
ανθρώπων και των ζώων και για το 
περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο 
περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική 
αλυσίδα. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη 
επιβάλει επίπεδα προσμείξεων για το 
κάδμιο λόγω του κινδύνου που ενέχει το 
τελευταίο για την υγεία των ανθρώπων 
και των ζώων και για το περιβάλλον. Ως 
εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των 
προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα πρέπει να 
περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία 
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περιορίζεται στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων 
προσμείξεων στα χωριστά συλλεγόμενα 
βιολογικά απόβλητα πριν από την 
επεξεργασία.

προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά και 
μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται 
από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να 
αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον 
βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, 
μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα 
χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα 
πριν από την επεξεργασία.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ήδη ορίσει αυστηρότερες εθνικές οριακές 
τιμές για το κάδμιο στα λιπάσματα θα 
πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν αυτές 
τις οριακές τιμές έως ότου τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της Ένωσης φτάσουν σε 
ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Θα πρέπει να θεσπιστεί σε 
ολόκληρη την Ένωση υποχρέωση 
επισήμανσης του περιεχόμενου καδμίου 
των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, 
που θα αναφέρει την πραγματική 
περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd), σε mg 
ανά kg πεντοξειδίου του φωσφόρου 
(P205). Αυτή η υποχρέωση θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί μέσω ευδιάκριτης ετικέτας 
χρωματικού κώδικα που θα τοποθετείται 
στο προϊόν, ώστε οι χρήστες να 
γνωρίζουν αμέσως εάν χρησιμοποιούν 
προϊόν με υψηλότερη ή χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε κάδμιο. Θα πρέπει να 
είναι δυνατή η εισαγωγή ειδικών 
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ενδείξεων για προϊόντα λίπανσης με 
πραγματική περιεκτικότητα σε κάδμιο 
ίση ή χαμηλότερη από 20 mg/kg 
πεντοξειδίου του φωσφόρου (P205).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
τεχνική πρόοδος όσον αφορά την πιθανή 
χρήση ζωικών υποπροϊόντων, η 
αντίστοιχη κατηγορία συστατικών υλικών 
θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και να 
συμπεριλάβει περισσότερα ζωικά 
υποπροϊόντα. Αυτή η διευρυμένη 
κατηγορία συστατικών υλικών θα 
μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία 
περισσότερων ευκαιριών και ασφάλειας 
δικαίου για τους παραγωγούς και τις 
επιχειρήσεις, με την ελευθέρωση του 
δυναμικού καλύτερης αξιοποίησης των 
θρεπτικών συστατικών ζωικών 
υποπροϊόντων όπως η ζωική κόπρος. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την προσθήκη, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ορισμένων 
ζωικών υποπροϊόντων σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες συστατικών υλικών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Για ζωικά υποπροϊόντα που ήδη 
χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη 
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μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων, 
όπως η επεξεργασμένη ζωική κόπρος, το 
τελικό σημείο θα πρέπει να καθοριστεί 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και 
το αργότερο μέχρι ... [ΕΕ, εισάγετε την 
ημερομηνία: έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για ορισμένα ανακτηθέντα 
απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει 
διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη 
χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες 
απαιτήσεις για τα απόβλητα που 
χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις 
δραστηριότητες ανάκτησης, για τις 
διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και 
για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα ανάκτησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση 
των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται 
συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα 
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν 
λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, 
από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα 
συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την 
έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(13) Για ορισμένα ανακτηθέντα 
απόβλητα, όπως ο στρουβίτης, ο 
βιοξυλάνθρακας και προϊόντα με βάση τις 
τέφρες, κατά την έννοια της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει 
διαπιστωθεί ζήτηση στην αγορά για τη 
χρήση τους ως προϊόντων λίπανσης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες 
απαιτήσεις για τα απόβλητα που 
χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις 
δραστηριότητες ανάκτησης, για τις 
διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και 
για τα προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν 
από τη δραστηριότητα ανάκτησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση 
των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται 
συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα 
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, οι εν 
λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, 
από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα 
συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την 
έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τεχνικές 
εξελίξεις και να παρασχεθούν 
περισσότερα κίνητρα για καινοτομία στην 
ανάκτηση πολύτιμων ροών αποβλήτων, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
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εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), για την 
προσθήκη ή τη διεύρυνση των 
αντίστοιχων κατηγοριών συστατικών 
υλικών, ώστε να συμπεριληφθούν 
περισσότερα ανακτηθέντα απόβλητα 
κατάλληλα για χρήση στην παραγωγή 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, 
όπως ο στρουβίτης, ο βιοξυλάνθρακας 
και τα προϊόντα με βάση τις τέφρες. Η 
κατάλληλη αξιολόγηση και ο καθορισμός 
των απαιτήσεων επεξεργασίας θα πρέπει 
να ξεκινήσουν αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________

20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 
οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

20 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 
οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ορισμένες ουσίες, μείγματα και 
μικροοργανισμοί, που κοινώς καλούνται 
βιοδιεγέρτες φυτών, δεν είναι θρεπτικές 
ουσίες τα ίδια αλλά διεγείρουν τις 
διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα 
προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα 
φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές 
καταπονήσεις ή των χαρακτηριστικών 
ποιότητας των καλλιεργειών, τότε είναι εκ 
της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα 
λίπανσης μάλλον παρά με τις περισσότερες 
κατηγορίες φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει, 
συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση 
CE βάσει του παρόντος κανονισμού και να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 

(15) Ορισμένες ουσίες, 
μικροοργανισμοί και μείγματα αυτών, που 
κοινώς καλούνται βιοδιεγέρτες φυτών, δεν 
είναι απαραιτήτως θρεπτικές ουσίες, αλλά 
διεγείρουν τη γενικότερη ευρωστία και τις 
διεργασίες θρέψης των φυτών. Όταν τα 
προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα 
φυτά, της διαθεσιμότητας των θρεπτικών 
ουσιών, της αντοχής σε αβιοτικές 
καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών 
ποιότητας των φυτών, της αποδόμησης 
της οργανικής ουσίας του εδάφους ή στην 
αύξηση της διαθεσιμότητας των 
θρεπτικών ουσιών που συγκρατούνται 
στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα, ή της 
απόδοσης τότε είναι εκ της φύσεώς τους 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά 
με τις περισσότερες κατηγορίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα 
προϊόντα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να 
είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του 
παρόντος κανονισμού και να αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. 
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως. 

_________________ _________________

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει την εφαρμογή της 
υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με πτυχές της προστασίας της 
υγείας, της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου22, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου25, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της 

(17) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει την εφαρμογή της 
υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με πτυχές της προστασίας της 
υγείας, της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου22, της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου22α, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου22β, 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου23, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου24, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
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οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 98/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 
Επιτροπής26, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου29α.

__________________ __________________

22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως 
του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της 
ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία 
(ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).

22 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως 
του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της 
ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία 
(ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).

22α Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την 
προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

22β Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1).

23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.1989, σ. 1).

23 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.1989, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 
της 30.12.2006, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 
της 30.12.2006, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
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μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 
1).

μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 
1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 
Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 
20.12.2006, σ. 5).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 
Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 
20.12.2006, σ. 5).

27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων 
προστασίας κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα 
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 
1).

27 Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων 
προστασίας κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα 
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 
1).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 
σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά 
και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, 
σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 
σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά 
και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, 
σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 
για την πρόληψη και διαχείριση της 
εισαγωγής και εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 
της 4.11.2014, σ. 35).

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 
για την πρόληψη και διαχείριση της 
εισαγωγής και εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 
της 4.11.2014, σ. 35).

29α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για 
τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
(ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης αποσκοπεί αποκλειστικά στη 
διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην εν μέρει εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, τα οποία 
μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία για τη νιτρορύπανση, η 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (αριθ. 834/2007) δεν θα 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης όσον 
αφορά τη διάθεση στην αγορά.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Σημειώνεται ελπιδοφόρος 
τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της 
ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η 
ανακύκλωση φωσφόρου από 
λυματολάσπη, και της παραγωγής 
προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο 
βιοξυλάνθρακας. Τα προϊόντα που 
περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια 
υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά χωρίς περιττή
καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες 
παραγωγής έχουν αναλυθεί επιστημονικά 
και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις 
διεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 
καθορισμό μεγαλύτερων ή πρόσθετων 
κατηγοριών προϊόντων λίπανσης με 
σήμανση CE ή συστατικών υλικών 
κατάλληλων για χρήση στην παραγωγή 
τέτοιων προϊόντων. Για τα ζωικά 
υποπροϊόντα, κατηγορίες συστατικών 
υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να 
διευρύνονται μόνο στον βαθμό που θα έχει 
προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην 
αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αφού τα 
ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία δεν έχει 
προσδιοριστεί τέτοιο τελικό σημείο 
εξαιρούνται ούτως ή άλλως από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(55) Σημειώνεται ελπιδοφόρος 
τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της 
ανακύκλωσης των αποβλήτων, όπως η 
ανακύκλωση φωσφόρου από 
λυματολάσπη, ιδίως στρουβίτη, της 
παραγωγής προϊόντων από ζωικά 
υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας, και 
της ανάκτησης φωσφόρου μετά από 
καύση, ιδίως από προϊόντα με βάση τις 
τέφρες, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη εγκριθεί 
σε αρκετά κράτη μέλη σύμφωνα με 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Τα 
προϊόντα που περιέχουν ή που 
αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν 
οι διαδικασίες παραγωγής έχουν αναλυθεί 
επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί 
απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό 
επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό 
μεγαλύτερων ή πρόσθετων κατηγοριών 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE ή 
συστατικών υλικών κατάλληλων για χρήση 
στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων.
Συγκεκριμένα, μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που θα προσθέτει τον στρουβίτη, 
τον βιοξυλάνθρακα και τα προϊόντα με 
βάση τις τέφρες στις κατηγορίες 
συστατικών υλικών θα πρέπει να εγκριθεί 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Για τα ζωικά υποπροϊόντα,
κατηγορίες συστατικών υλικών θα πρέπει 
να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο 
στον βαθμό που θα έχει προσδιοριστεί ένα 
τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, 
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σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα 
ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με 
σήμανση CE να είναι επαρκώς 
αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες 
αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία 
του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για 
την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για 
τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
ώστε να τροποποιούνται οι απαιτήσεις που 
ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.

(56) Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα 
ευρήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με 
σήμανση CE να είναι επαρκώς 
αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες 
αξιολογήσεις του κινδύνου για την υγεία 
του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για 
την ασφάλεια και για το περιβάλλον, 
λαμβανομένων υπόψη των αξιολογήσεων 
που διενεργούνται από ή σε συνεργασία 
με αρχές στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να 
τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν 
για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων 
λίπανσης με σήμανση CE.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Θα πρέπει να εγκριθούν διατάξεις 
ώστε να συνεχίσει να είναι δυνατή η 
χρήση προϊόντων που διατέθηκαν στην 
αγορά στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
αναγνώρισης δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.

__________________



AD\1126962EL.docx 17/71 PE597.640v02-00

EL

1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη 
θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την 
εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών 
κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν 
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ (ΕΕ L 218 
της 13.8.2008, σ. 21).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ·

Αιτιολόγηση

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Οδηγία 2000/60/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης αποσκοπεί αποκλειστικά στη 
διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην εν μέρει εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, τα οποία 
μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 
σχετικά με την καλή ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη (2000/60/ΕΚ) δεν θα πρέπει να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης όσον αφορά τη 
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διάθεση στην αγορά.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωριστούν η βιολογική γεωργία και οι ιδιαιτερότητές της στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, 
μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται 
να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε 
αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε φυτά ή 
στη ριζόσφαιρα φυτών με σκοπό να 
προσφέρει θρεπτικές ουσίες ή να βελτιώσει 
την αποδοτικότητα της θρέψης των 
φυτών·

(1) «προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, 
μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται 
να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε 
αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε μύκητες
ή στη μυκητόσφαιρά τους ή σε φυτά σε 
οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, 
και/ή της ριζόσφαιρας, με σκοπό να 
προσφέρει θρεπτικές ουσίες στα φυτά ή 
στους μύκητες ή να βελτιώσει τις 
συνθήκες φυσικής ή βιολογικής 
ανάπτυξής τους ή τη γενικότερη 
ευρωστία τους, τις αποδόσεις και την 
ποιότητα μέσω της ενίσχυσης της 
αποδοτικότητας της θρέψης τους, μεταξύ 
άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας 
του φυτού όσον αφορά την πρόσληψη 
θρεπτικών ουσιών από τη φυλλόσφαιρα 
(με εξαίρεση τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009).
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με 
σήμανση CE συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με 
σήμανση CE συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό για λόγους που 
αφορούν τη σύνθεση, την επισήμανση ή 
άλλες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Όσον αφορά τη χρήση 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, τα 
κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις με σκοπό την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι διατάξεις 
αυτές δεν απαιτούν τροποποίηση των 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό. Επίσης, οι διατάξεις αυτές 
δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις για τη 
διάθεσή τους στην αγορά.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει 
έγγραφο καθοδήγησης που παρέχει 
σαφήνεια και παραδείγματα στους 
παρασκευαστές και στις αρχές εποπτείας 
της αγοράς σχετικά με τη μορφή της 
ετικέτας. Στο εν λόγω έγγραφο 
καθοδήγησης προσδιορίζονται επίσης 
άλλες συναφείς πληροφορίες, όπως 
αναφέρονται στο μέρος 1 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΙ.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στους γεωργούς και να αποφεύγεται τυχόν 
εσφαλμένη εφαρμογή λιπασμάτων με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει σε έγγραφο καθοδήγησης συγκεκριμένες απαιτήσεις και οπτικά 
παραδείγματα των ετικετών ανόργανων λιπασμάτων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, οι παρασκευαστές παρέχουν 
στην αρμόδια εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό, 
σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν 
λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω 
αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί έχουν 
θέσει σε κυκλοφορία.

9. Κατόπιν αιτήματος, οι 
παρασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια 
εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς 
τον παρόντα κανονισμό, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, 
κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι 
κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με 
σήμανση CE που αυτοί έχουν θέσει σε 
κυκλοφορία.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα
μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού 
αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε 
άζωτο, όπως καθορίζονται στην κατηγορία 
λειτουργίας προϊόντος 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) 
στο παράρτημα I·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και τα
έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE·

β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, 
όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, οι διανομείς παρέχουν στην 
αρμόδια εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE. Συνεργάζονται με την εν 
λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

5. Κατόπιν αιτήματος, οι διανομείς 
παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE. Συνεργάζονται με την εν 
λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE 
που έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα 
ανάκτησης και συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους 

(1) Όταν ένα υλικό που ήταν 
απόβλητο έχει υποβληθεί σε 
δραστηριότητα ανάκτησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
ένα συμμορφούμενο προϊόν λίπανσης με 
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όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και 
θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι έχει 
παύσει να αποτελεί απόβλητο.

σήμανση ΕΕ περιέχει ή αποτελείται από 
το υλικό αυτό, το υλικό θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θα πρέπει, 
επομένως, να θεωρείται ότι έχει παύσει να 
αποτελεί απόβλητο από τη στιγμή που 
συντάσσεται η ενωσιακή δήλωση 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση 
επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία 
που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την 
παρασκευή, την παροχή ή τη χρήση των 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE τα 
οποία αξιολογεί μπορεί να θεωρείται 
οργανισμός αξιολόγησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η 
απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων 
είναι αποδεδειγμένες.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση 
επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία 
που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την 
παρασκευή, την παροχή ή τη χρήση των 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE τα 
οποία αξιολογεί δεν μπορεί να θεωρείται 
οργανισμός αξιολόγησης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αμεροληψία του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των 
διευθυντικών στελεχών του και του 
προσωπικού που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Η αμεροληψία του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των 
διευθυντικών στελεχών του και του 
προσωπικού που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη. 
Διασφαλίζεται κατάλληλη προστασία, 
τουλάχιστον από αντίποινα, διακρίσεις ή 
άλλου είδους άδικη μεταχείριση, για τους 
εργαζόμενους οι οποίοι καταγγέλλουν 
παραβάσεις που διαπράττονται στους 
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οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια 
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, 
συναφείς πληροφορίες για ζητήματα που 
αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, 
θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

2. Με την επιφύλαξη υφιστάμενων 
ενωσιακών κανόνων σχετικά με την 
προστασία δεδομένων και την 
εμπιστευτικότητα των επιχειρηματικών 
πληροφοριών, καθώς και την προστασία 
των δοκιμών και των μελετών που 
υποβάλλονται για αξιολόγηση 
συμμόρφωσης, οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί παρέχουν στους άλλους 
κοινοποιημένους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού οργανισμούς που διεξάγουν 
παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια 
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, 
συναφείς πληροφορίες για ζητήματα που 
αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, 
θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Χωρίς την παρούσα προσθήκη, το άρθρο 33 παράγραφος 2 συνεπάγεται ότι οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί μπορούν να κοινοποιούν τα δεδομένα των αιτούντων μεταξύ τους χωρίς 
περιορισμό, κάτι που θα έθιγε την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 43 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, 
με σκοπό την προσαρμογή τους στην 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 43 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, 
με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
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τεχνική πρόοδο και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα 
λίπανσης με σήμανση CE

τεχνική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την 
παραγωγή λιπασμάτων από ζωικά 
υποπροϊόντα και προϊόντα που 
προέρχονται από ανάκτηση αποβλήτων ή 
τα οποία χρησιμοποιούνται από τους 
παρασκευαστές ως υποπροϊόντα ή 
παραπροϊόντα άλλων βιομηχανικών και/ή 
γεωργικών διεργασιών, καθώς και 
ανακυκλωμένα προϊόντα, λαμβανομένων 
υπόψη των προϊόντων και των υλικών 
που έχουν ήδη εγκριθεί σε κράτη μέλη, 
και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με 
σήμανση CE:

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα οποία αναμένεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών 
εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική 
αγορά, και

α) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 
αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών 
εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική 
αγορά, και 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την 
τροποποίηση των κατηγοριών 
συστατικών υλικών που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ, με σκοπό ιδίως την 
προσθήκη των ζωικών υποπροϊόντων, 
του στρουβίτη, του βιοξυλάνθρακα και 
των προϊόντων με βάση τις τέφρες σε 
αυτές τις κατηγορίες συστατικών υλικών, 
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καθώς και τον καθορισμό των 
απαιτήσεων για τη συμπερίληψη αυτών 
των προϊόντων στις εν λόγω κατηγορίες.  
Η Επιτροπή λαμβάνει ειδικά υπόψη την 
τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά την 
ανάκτηση θρεπτικών συστατικών.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μέχρι [ΕΕ, εισάγετε την 
ημερομηνία: έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II, προκειμένου να 
εισαχθούν τα τελικά σημεία στην αλυσίδα 
παρασκευής που έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, όσον αφορά τα 
ζωικά υποπροϊόντα που απαριθμούνται 
στην ΚΣΥ 11 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία του μικροοργανισμού· α) ονομασία του μικροοργανισμού, σε 
επίπεδο στελέχους·

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα στελέχη του ίδιου είδους μπορεί να έχουν εξαιρετικά διαφορετικές ιδιότητες.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ταξινομική σχέση με είδη 
μικροοργανισμών που πληρούν τις 
απαιτήσεις για τεκμήριο αναγνωρισμένης 
ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τη 
θέσπιση απαιτήσεων για την αξιολόγηση 
της ασφάλειας νέων μικροοργανισμών για 
τον σκοπό της παραγράφου 2. Η πρώτη 
από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 
αργότερο ... [ΕΕ, εισάγετε την 
ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης όσον αφορά τη χρήση 
μικροοργανισμών σε προϊόντα λίπανσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο 
παρών κανονισμός επιτρέπει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την ανάπτυξη και καινοτομία σε 
αυτόν τον τομέα. Η διευκόλυνση της συμπερίληψης περισσότερων μικροοργανισμών στον 
παρόντα κανονισμό είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όσον αφορά το μέρος II του 
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παραρτήματος I, η εξουσιοδότηση 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 
εξαιρεί προσαρμογές στα όρια 
προσμείξεων που καθορίζονται, εκτός εάν 
απαιτούνται νέα όρια προσμείξεων 
συνεπεία της προσθήκης νέων 
συστατικών υλικών σύμφωνα με το 
παράρτημα II. Όταν καθορίζονται νέα 
όρια προσμείξεων, τα όρια αυτά 
εφαρμόζονται μόνο για τα νέα συστατικά 
υλικά που προστίθενται.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή επανεξετάζει το 
μέρος II του παραρτήματος Ι μέχρι ... 
[ΕΕ, εισάγετε την ημερομηνία: δέκα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] ή σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαθέσιμες νέες συναφείς 
επιστημονικές πληροφορίες όσον αφορά 
την τοξικότητα και την καρκινογένεση 
των σχετικών προσμείξεων ή τυχόν νέα 
τεχνολογική πρόοδος και καινοτομία στον 
τομέα της παραγωγής και της χρήσης 
προϊόντων λίπανσης.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που αφορούν τις προσμείξεις των κατηγοριών λειτουργίας προϊόντος εξαιρούνται 
από τις εξουσίες που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επανεξετάζονται μέσω της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους του νέου κανονισμού 
είναι η αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με το περιβάλλον που οφείλονται στη 
μόλυνση που προκαλούν τα λιπάσματα της ΕΚ στο έδαφος, στα εσωτερικά ύδατα, στα θαλάσσια 
ύδατα και, εν τέλει, στα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρωταρχικό μέλημα για την 
ανθρώπινη υγεία.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) στην παράγραφο 2, μετά το πρώτο 
εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 και 
ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα κράτη 
μέλη για την παραγωγή λιπασμάτων, η 
Επιτροπή καθορίζει ένα τέτοιο τελικό 
σημείο μέχρι [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο έξι μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού 
για τα λιπάσματα]».

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – σημείο 34 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που
διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των 
φυτών ανεξάρτητα από την 
περιεκτικότητα του προϊόντος σε 
θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη 
βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:

(3) «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν το 
οποίο περιέχει οποιαδήποτε ουσία ή 
μικροοργανισμό διεγείρει τις διαδικασίες 
θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την 
περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία, 
ή οποιονδήποτε συνδυασμό τέτοιων 
ουσιών και/ή μικροοργανισμών, με 
μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του φυτού ή της 
ριζόσφαιρας του φυτού: 
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 34 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αποδόμηση οργανικής ουσίας στο 
έδαφος·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 34 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) αύξηση της διαθεσιμότητας των 
θρεπτικών ουσιών που συγκρατούνται 
στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α

Τροποποίηση της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ

Στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ, το στοιχείο ζ) 
του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«ζ) «ζωική κόπρος»: κατάλοιπα που 
απεκκρίνονται από ζώα ή μείγμα 
απορριμμάτων και καταλοίπων που 
απεκκρίνονται από ζώα, ακόμη και σε 
επεξεργασμένη μορφή, εκτός εάν τα 
προϊόντα αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
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αριθ. 1069/2009 και έχουν αξία 
αντικατάστασης νιτρικού λιπάσματος ίση 
με τουλάχιστον 90%.»

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει σύνδεση του παρόντος κανονισμού με την οδηγία για τη
νιτρορύπανση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Παράρτημα V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46β

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006

Το σημείο 12 στο παράρτημα V 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12. Κομπόστ, βιοαέριο και χωνεύματα»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υποστηριχθούν η καινοτομία και η ανάπτυξη στην κυκλική οικονομία, 
απαιτείται ρυθμιστική ασφάλεια. Η παρακάτω προτεινόμενη τροπολογία καθιερώνει την ευρεία 
πρακτική εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) σύμφωνα με την οποία 
τα χωνεύματα δεν υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη 
εφαρμόσει χαμηλότερο όριο για το κάδμιο 
(Cd) στα οργανοανόργανα και στα 
ανόργανα λιπάσματα, σύμφωνα με τις 
ΚΛΠ 1 (Β)(3)(a) και ΚΛΠ 1 (Γ)(I)(2)(a) 
στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ, μπορούν να 
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διατηρήσουν αυτό το αυστηρότερο όριο 
μέχρι το όριο που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό γίνει ίσο ή 
χαμηλότερο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τέτοια υφιστάμενα εθνικά μέτρα στην 
Επιτροπή μέχρι ... [ΕΕ, εισάγετε την 
ημερομηνία: έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα 
άρθρα 42 και 45 ισχύουν από ... [ΕΕ, 
εισάγετε την ημερομηνία: ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού].

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 5 – στοιχείο Α – σημείο I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Iα. Αναστολέας απονίτρωσης

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προστεθεί ο αναστολέας απονίτρωσης στην κατηγορία «γεωπονικά 
πρόσθετα». Οι αναστολείς απονίτρωσης είναι θεμελιώδεις ουσίες που έχουν ως στόχο την 
αποφυγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της μείωσης του σχηματισμού διαζώτου από 
προϊόντα όπως η ζωική κόπρος και τα προϊόντα βιολογικής ζύμωσης.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει Ένα οργανικό λίπασμα περιέχει 

- άνθρακα (C) και - οργανικό άνθρακα (Corg) και

- θρεπτικά συστατικά - θρεπτικά συστατικά

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
εξαιρουμένων των απολιθωμένων ή 
ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
όπως η τύρφη, συμπεριλαμβανομένου του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που 
λαμβάνονται από τα υλικά αυτά, 
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

- Κάδμιο (Cd) 1,0 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένας από τους σκοπούς του ισχύοντος κανονισμού είναι η μείωση της χρήσης 
οργανοανόργανων και ανόργανων λιπασμάτων και η αύξηση της χρήσης οργανικών 
λιπασμάτων στην αγορά της ΕΕ, είναι καίριας σημασίας να τεθεί ως στόχος η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη μείωση της συσσώρευσης καρκινογόνων ουσιών, όπως το κάδμιο, στην αρόσιμη γη 
της ΕΕ. Από το 2014, το κάδμιο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, 
δεδομένης της ταξινόμησής του ως C1A (γνωστή καρκινογόνος ουσία για τον άνθρωπο), 
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – παράγραφος 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μόλυβδος (Pb) 120 mg/kg ξηράς - Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
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ουσίας, και ουσίας, και

Αιτιολόγηση

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – παράγραφος 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Διουρία (C2H5N3O2) 12 g/kg ξηράς 
ουσίας.

- Διουρία (C2H5N3O2) κάτω από το 
όριο ανίχνευσης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα χαμηλό όριο για τη διουρία (χημικό σύμπλοκο που 
συναντάται στην ουρία) προκειμένου να αποφεύγονται οι δόλιες χρήσεις της ουρίας η οποία, 
λόγω της χαμηλής τιμής της, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της οργανικής 
ουσίας.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE·

Τροπολογία

3. Δεν πρέπει να περιέχονται παθογόνοι παράγοντες στο οργανικό λίπασμα σε 
συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα:

Μικροοργανισμός προς Σχέδια Όριο
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έλεγχο δειγματοληψίας

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε 
CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU, η οποία 
θεωρείται ικανοποιητική

Μ= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU

Τα παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν 
πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού λιπάσματος.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) (Ι) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά στοιχεία: 
άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) (ΙΙ) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά στοιχεία: 
άζωτο (N), πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) ή οξείδιο του καλίου (K2O).
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) (II) – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 2% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (Ν) 1% κατά μάζα,
και/ή

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) (II) – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1% κατά μάζα, ή

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 0,5% κατά μάζα, και/ή

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα οργανοανόργανο λίπασμα 
είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από 

1. Ένα οργανοανόργανο λίπασμα 
είναι συνδυασμένο παρασκεύασμα από 

– ένα ή περισσότερα ανόργανα 
λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 
1(Γ) παρακάτω, και

– ένα ή περισσότερα ανόργανα 
λιπάσματα, όπως ορίζονται στην ΚΛΠ 
1(Γ) παρακάτω, και

– ένα υλικό που περιέχει οργανικό 
άνθρακα (C) και

– ένα ή περισσότερα υλικά που 
περιέχουν οργανικό άνθρακα (Corg) και

– θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά 
βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των
απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.

– θρεπτικά συστατικά αποκλειστικά 
βιολογικής προέλευσης, όπως η τύρφη, 
συμπεριλαμβανομένου του λεοναρδίτη, 
του λιγνίτη και ουσιών που λαμβάνονται 
από τα υλικά αυτά, εξαιρουμένων όμως 
άλλων απολιθωμένων ή ενσωματωμένων 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό 
φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά 
μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5): 3 mg/kg ξηράς ουσίας, 
ή

(1) Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό 
φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά 
μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5): 3 mg/kg ξηράς ουσίας, 
ή

(2) Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό 
φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά 
μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό 
λίπασμα»):

(2) Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε ολικό 
φώσφορο (P) χαμηλότερη του 5 % κατά 
μάζα σε ισοδύναμα πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό 
λίπασμα»):

- Από την [Publications office, 
please insert the date of application of this 
Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 60 mg/kg,

- Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 60 
mg/kg,

- Από την [Publications office, 
please insert the date occurring three 
years after the date of application of this 
Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 40 mg/kg, και

- Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο τριών ετών από την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και

- Από την [Publications office, 
please insert the date occurring twelve 
years after the date of application of this 
Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 20 mg/kg,

- Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο εννέα ετών μετά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Μόλυβδος (Pb) 120 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

ε) Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας.
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Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος συσσωρεύεται στον οργανισμό και έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη των 
κεντρικού νευρικού συστήματος στα βρέφη, τα παιδιά και τα έμβρυα. Δεν υπάρχει συνιστώμενο 
ανεκτό επίπεδο πρόσληψης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία κατώτατων ορίων για μια σειρά 
κρίσιμων επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ανησυχίας για την έκθεση των 
παιδιών σε μόλυβδο, είναι σημαντική η αυστηρή ρύθμιση βασικών διατροφικών πηγών 
μολύβδου.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE.

Τροπολογία

4. Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανοανόργανο λίπασμα σε 
συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα:

Μικροοργανισμός προς 
έλεγχο

Σχέδια 
δειγματοληψίας

Όριο

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε 
CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU, η οποία 
θεωρείται ικανοποιητική

Μ = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU

Τα παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν 
πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανοανόργανου λιπάσματος.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (I)– παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η περιεκτικότητα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό 
άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 3 % κατά 
μάζα.

3. Η περιεκτικότητα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE σε οργανικό 
άνθρακα (C) είναι τουλάχιστον 1 % κατά 
μάζα.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (Ι) – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περιπτώσεις που ένα προϊόν 
λίπανσης με σήμανση CE περιέχει 
περισσότερα από ένα θρεπτικά 
συστατικά, το εν λόγω προϊόν περιέχει τα 
ακόλουθα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

- ολικό άζωτο 1,0% κατά μάζα, εκ 
του οποίου 0,5% κατά μάζα του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE είναι 
οργανικό άζωτο (Ν), ή

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1,0% κατά μάζα, ή

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1,0% κατά μάζα και

- 3,0% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα ανόργανο λίπασμα είναι κάθε λίπασμα 
εκτός των οργανικών και των 
οργανοανόργανων λιπασμάτων.

Ένα ανόργανο λίπασμα είναι κάθε λίπασμα 
που περιέχει θρεπτικά συστατικά σε 
ανόργανη μορφή ή επεξεργασμένα σε 
ανόργανη μορφή. Το ασβεστοκυαναμίδιο, 
η ουρία και τα προϊόντα συμπύκνωσης 
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και συνδυασμού αυτής θεωρείται ότι 
περιέχουν θρεπτικά συστατικά σε 
ανόργανη μορφή.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνολική δηλωτέα περιεκτικότητα σε 
άζωτο προκύπτει από το σύνολο του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από μεθυλενουρία, του αζώτου 
από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και του 
αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. Η 
δηλωτέα περιεκτικότητα σε φώσφορο
προκύπτει από τη φωσφορική μορφή Ρ. 
Νέες μορφές δύνανται να προστεθούν 
έπειτα από επιστημονική εξέταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 42.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στη συνολική δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά να περιλαμβάνονται εξ ορισμού όλες οι μορφές θρεπτικών συστατικών, ακόμη και 
εκείνες που δεν θα είναι διαθέσιμες στα φυτά. Μόνο τα θρεπτικά συστατικά που είναι διαθέσιμα 
στα φυτά θα πρέπει να δηλώνονται και να επισημαίνονται, διότι για άλλες μορφές αζώτου ή 
φωσφόρου δεν έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη θρέψη των φυτών. Διαφορετικά, οι γεωργοί 
δεν θα χορηγούν στις καλλιέργειές τους την ποσότητα θρεπτικών συστατικών που ανέμεναν να 
χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με την πρόταση, γεγονός που θα οδηγήσει σε παρανόηση λόγω της 
δήλωσης συνολικής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να είναι διαθέσιμα 
στα φυτά, τα φωσφορικά λιπάσματα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 
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διαλυτότητας:

- διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο 
επίπεδο 40 % επί του ολικού φωσφόρου, ή

- διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό 
αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 75% επί του 
ολικού φωσφόρου, ή

- διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ 
(μόνο για μαλακά ορυκτά φωσφορικά 
άλατα): ελάχιστο επίπεδο 55% επί του 
ολικού φωσφόρου.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η συνολική δηλούμενη 
περιεκτικότητα σε άζωτο προκύπτει από 
το σύνολο του αμμωνιακού αζώτου, του 
νιτρικού αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, 
του αζώτου από μεθυλενουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του 
αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και 
του αζώτου από κυαναμίδιο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στη συνολική δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά να περιλαμβάνονται εξ ορισμού όλες οι μορφές θρεπτικών συστατικών, ακόμη και 
εκείνες που δεν θα είναι διαθέσιμες στα φυτά. Μόνο τα θρεπτικά συστατικά που είναι διαθέσιμα 
στα φυτά θα πρέπει να δηλώνονται και να επισημαίνονται, διότι για άλλες μορφές αζώτου ή 
φωσφόρου δεν έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη θρέψη των φυτών. Διαφορετικά, οι γεωργοί 
δεν θα χορηγούν στις καλλιέργειές τους την ποσότητα θρεπτικών συστατικών που ανέμεναν να 
χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με την πρόταση, γεγονός που θα οδηγήσει σε παρανόηση λόγω της 
δήλωσης συνολικής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (I) – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – τρίτη 
περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Από την [Publications office, 
please insert the date occurring twelve 
years after the date of application of this 
Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 20 mg/kg,

- Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο εννέα ετών από την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg,

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Μόλυβδος (Pb) 150 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

ε) Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος συσσωρεύεται στον οργανισμό και έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη των 
κεντρικού νευρικού συστήματος στα βρέφη, τα παιδιά και τα έμβρυα. Δεν υπάρχει συνιστώμενο 
ανεκτό επίπεδο πρόσληψης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία κατώτατων ορίων για μια σειρά 
κρίσιμων επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ανησυχίας για την έκθεση των 
παιδιών σε μόλυβδο, είναι σημαντική η αυστηρή ρύθμιση βασικών διατροφικών πηγών 
μολύβδου.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Αρσενικό (As) 60 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

στ) Αρσενικό (As) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας,
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (ΙΙ) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό 
λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από 
τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που 
αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά 
συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), 
χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), 
μολυβδαίνιο (Mo) ή ψευδάργυρο (Zn).

1. Ένα ανόργανο μικροθρεπτικό 
λίπασμα είναι ανόργανο λίπασμα άλλο από 
τα μακροθρεπτικά λιπάσματα, που 
αποσκοπεί στο να παρέχει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά 
συστατικά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), 
χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), 
μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο 
(Si) ή ψευδάργυρο (Zn).

Αιτιολόγηση

Το σελήνιο χρησιμοποιείται στο χορτάρι για τη βελτίωση της διατροφής των ζώων. Το πυρίτιο 
χρησιμοποιείται για τη θρέψη των φυτών.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

- Κάδμιο (Cd) 1 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – παράγραφος 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μόλυβδος (Pb) 200 mg/kg ξηράς 
ουσίας, και

- Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας, και

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος συσσωρεύεται στον οργανισμό και έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη των 
κεντρικού νευρικού συστήματος στα βρέφη, τα παιδιά και τα έμβρυα. Δεν υπάρχει συνιστώμενο 
ανεκτό επίπεδο πρόσληψης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία κατώτατων ορίων για μια σειρά 
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κρίσιμων επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ανησυχίας για την έκθεση των 
παιδιών σε μόλυβδο, είναι σημαντική η αυστηρή ρύθμιση βασικών διατροφικών πηγών 
μολύβδου.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – παράγραφος 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αρσενικό (As) 120 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

- Αρσενικό (As) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι προϊόν 
λίπανσης με σήμανση CE που 
προορίζεται να προστεθεί στο έδαφος με 
στόχο τη διατήρηση, τη βελτίωση ή την 
προστασία των φυσικών ή χημικών
ιδιοτήτων, της δομής ή της βιολογικής 
δραστηριότητας του εδάφους.

Ένα βελτιωτικό εδάφους είναι ένα υλικό 
(συμπεριλαμβανομένης της 
εδαφοκάλυψης) που προστίθεται στο 
έδαφος επιτόπου, κατά κύριο λόγο για 
διατήρηση ή βελτίωση των φυσικών του
ιδιοτήτων, και το οποίο ενδέχεται να 
βελτιώσει τις χημικές και/ή βιολογικές 
ιδιότητες ή τη δραστηριότητα του 
εδάφους.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους 
αποτελείται αποκλειστικά από υλικά 
βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των
απολιθωμένων ή ενσωματωμένων σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς υλικών.

1. Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους 
αποτελείται αποκλειστικά από υλικά 
βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και ουσιών που 
λαμβάνονται από αυτά τα υλικά, 
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
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σχηματισμούς υλικών.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

- Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Αιτιολόγηση

Για να ευθυγραμμιστούν τα όρια των προσμείξεων μεταξύ των οργανικών βελτιωτικών 
εδάφους, των υλικών ασβέστωσης, των υποστρωμάτων καλλιέργειας και των βιοδιεγερτών 
φυτών, το όριο καδμίου σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να αλλάξει από 3 σε 
1,5 mg/kg.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 2 mg/kg 
ξηράς ουσίας,

- Εξασθενές χρώμιο (Cr VI) 1 mg/kg 
ξηράς ουσίας,

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – παράγραφος 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μόλυβδος (Pb) 120 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

- Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Α) – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE·

Τροπολογία

α) παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο οργανικό βελτιωτικό εδάφους 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα:

Μικροοργανισμός προς 
έλεγχο

Σχέδια 
δειγματοληψίας

Όριο

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε 
CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M

m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU, η οποία 
θεωρείται ικανοποιητική

Μ = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU

Τα παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν 
πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού βελτιωτικού εδάφους.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Β) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ανόργανο βελτιωτικό του 
εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο 
από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους.

1. Ένα ανόργανο βελτιωτικό του 
εδάφους είναι βελτιωτικό εδάφους άλλο 
από τα οργανικά βελτιωτικά εδάφους και 
περιλαμβάνει στρώσεις εδαφοκάλυψης. 
Μια βιοδιασπώμενη στρώση 
εδαφοκάλυψης είναι μια βιοδιασπώμενη 
στρώση πολυμερούς, η οποία 
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συμμορφώνεται συγκεκριμένα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ ΚΣΥ 10 
σημεία 2α και 3 και προορίζεται να 
τοποθετηθεί στο έδαφος επιτόπου για την 
προστασία της δομής του, την καταστολή 
της ανάπτυξης ζιζανίων, τη μείωση της 
απώλειας υγρασίας ή την αποφυγή 
διάβρωσης του εδάφους.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3(Β) – παράγραφος 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μόλυβδος (Pb) 150 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

- Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι 
υλικό άλλο από το χώμα, που προορίζεται 
για χρήση ως υπόστρωμα για την 
ανάπτυξη των ριζών.

1. Ένα υπόστρωμα καλλιέργειας είναι 
υλικό άλλο από το χώμα επιτόπου για την 
ανάπτυξη φυτών και μανιταριών.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

- Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Αιτιολόγηση

Για να ευθυγραμμιστούν τα όρια των προσμείξεων μεταξύ των οργανικών βελτιωτικών 
εδάφους, των υλικών ασβέστωσης, των υποστρωμάτων καλλιέργειας και των βιοδιεγερτών 
φυτών, το όριο καδμίου σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να αλλάξει από 3 σε 
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1,5 mg/kg.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – παράγραφος 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μόλυβδος (Pb) 150 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

- Μόλυβδος (Pb) 20 mg/kg ξηράς 
ουσίας.

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος συσσωρεύεται στον οργανισμό και έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη των 
κεντρικού νευρικού συστήματος στα βρέφη, τα παιδιά και τα έμβρυα. Δεν υπάρχει συνιστώμενο 
ανεκτό επίπεδο πρόσληψης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία κατώτατων ορίων για μια σειρά 
κρίσιμων επιπτώσεων στην υγεία. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ανησυχίας για την έκθεση των 
παιδιών σε μόλυβδο, είναι σημαντική η αυστηρή ρύθμιση βασικών διατροφικών πηγών 
μολύβδου.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE.

Τροπολογία

3. Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στο υπόστρωμα καλλιέργειας σε 
συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα:

Μικροοργανισμός προς 
έλεγχο

Σχέδια 
δειγματοληψίας

Όριο

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 σε 1 g ή 1 ml

όπου n = ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

c = ο αριθμός των δειγμάτων στα οποία ο αριθμός των βακτηρίων που εκφράζονται σε 
CFU κυμαίνεται μεταξύ m and M
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m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU, η οποία 
θεωρείται ικανοποιητική

Μ = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων που εκφράζονται σε CFU

Τα παράσιτα Ascaris spp. και Toxocara spp., σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, δεν 
πρέπει να περιέχονται σε 100g ή 100ml του οργανικού λιπάσματος.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι 
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που 
διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των 
φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα 
του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά, με 
μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή 
περισσότερων από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του φυτού:

1. Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι 
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που 
περιέχει οποιεσδήποτε ουσίες ή 
μικροοργανισμούς και διεγείρει τις 
διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα 
από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε 
θρεπτικά συστατικά, ή οποιονδήποτε 
συνδυασμό των εν λόγω ουσιών ή/και 
μικροοργανισμών, με μοναδικό σκοπό τη 
βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού ή 
της ριζόσφαιρας του φυτού:

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αποδόμηση οργανικής ουσίας στο 
έδαφος· ή

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) αύξηση της διαθεσιμότητας των 
θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται 
στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Κάδμιο (Cd) 3 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

- Κάδμιο (Cd) 1,5 mg/kg ξηράς 
ουσίας,

Αιτιολόγηση

Για να ευθυγραμμιστούν τα όρια των προσμείξεων μεταξύ των οργανικών βελτιωτικών 
εδάφους, των υλικών ασβέστωσης, των υποστρωμάτων καλλιέργειας και των βιοδιεγερτών 
φυτών, το όριο καδμίου σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να αλλάξει από 3 σε 
1,5 mg/kg.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο βιοδιεγέρτης φυτών επιτυγχάνει 
τα αποτελέσματα που δηλώνονται στην 
ετικέτα για τις καλλιέργειες που 
προσδιορίζονται εκεί.

3. Ο βιοδιεγέρτης φυτών επιτυγχάνει 
τα αποτελέσματα που δηλώνονται στην 
ετικέτα για το φυτό που προσδιορίζεται
εκεί.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Δεν ανευρίσκονται Salmonella spp. σε δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.
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Τροπολογία

3. Παθογόνοι παράγοντες δεν πρέπει να περιέχονται στον μικροβιακό βιοδιεγέρτη 
φυτών σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των αντίστοιχων ορίων που καθορίζονται στον 
κατωτέρω πίνακα:

Μικροοργανισμοί/οι 
τοξίνες και οι 
μεταβολίτες τους

Σχέδια 
δειγματοληψίας

Όριο

n c

Salmonella spp 5 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Escherichia coli 5 0 Απουσία σε 1g ή 1ml

Listeria monocytogenes 5 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Vibrio spp 5 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Salmonella spp 5 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Απουσία σε 25 g ή 25 ml

Enterococcaceae. 5 2 10 CFU/g

Αριθμός αναερόβιων 
αποικιών, εκτός εάν ο 
μικροβιακός 
βιοδιεγέρτης είναι 
αερόβιο βακτήριο

5 2 105 CFU/g ή ml

Αριθμός ζυμομυκήτων 
και υφομυκήτων, εκτός 
εάν ο μικροβιακός 
βιοδιεγέρτης είναι 
μύκητας

5 2 1000 CFU/g ή ml

όπου n = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων 
δειγματοληψίας με τιμές μεγαλύτερες του καθορισμένου ορίου.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν ανευρίσκεται Escherichia coli 
σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

διαγράφεται



AD\1126962EL.docx 51/71 PE597.640v02-00

EL

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεν ανευρίσκονται 
Enterococcaceae στο προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE σε αριθμό μεγαλύτερο από 
10 CFU/g νωπής μάζας.

διαγράφεται

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεν ανευρίσκεται Listeria 
monocytogenes σε δείγμα βάρους 25 g ή 
όγκου 25 ml του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE.

διαγράφεται

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Δεν ανευρίσκονται Vibrio spp. σε 
δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

διαγράφεται

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν ανευρίσκονται Shigella spp. σε 
δείγμα βάρους 25 g ή όγκου 25 ml του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

διαγράφεται
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Δεν ανευρίσκεται Staphylococcus 
aureus σε δείγμα βάρους 1 g ή όγκου 1 ml 
του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE.

διαγράφεται

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Ο αριθμός αερόβιων ορατών 
αποικιών δεν υπερβαίνει τις 105 CFU/g ή 
ml δείγματος προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE, εκτός εάν ο μικροβιακός 
βιοδιεγέρτης είναι αερόβιο βακτήριο.

διαγράφεται

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6(Α) – παράγραφος 12 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο βιοδιεγέρτης φυτών έχει pH υψηλότερο 
ή ίσο με 4.

διαγράφεται

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Α) – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η διάρκεια ζωής του μικροβιακού 
βιοδιεγέρτη φυτών είναι τουλάχιστον 6 
μήνες υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που 
καθορίζονται στην ετικέτα.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να καταστεί υποχρεωτική η εξάμηνη διάρκεια ζωής του μικροβιακού 
βιοδιεγέρτη φυτών δημιουργεί τον κίνδυνο να εξαιρεθούν προϊόντα ορθής λειτουργίας που 
έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής. Δεν είναι σημαντική εν προκειμένω η ρύθμιση της διάρκειας 
ζωής ενός προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής των σχετικών προϊόντων έχει ενημερωθεί 
δεόντως. Συνεπώς, θα πρέπει, αντί τούτου, να τεθεί σε εφαρμογή απαίτηση επισήμανσης.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη 
φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν 
έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία 
πέραν της κοπής, της άλεσης, της 
φυγοκέντρησης, της συμπίεσης, της 
ξήρανσης, της λυοφιλίωσης ή της 
εκχύλισης με νερό.

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει φυτά, μέρη 
φυτών ή εκχυλίσματα φυτών που δεν 
έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία 
πέραν της κοπής, της άλεσης, της 
φυγοκέντρησης, της κοσκίνισης, της 
λειοτρίβησης, της συμπίεσης, της 
ξήρανσης, της λυοφιλίωσης, της 
απόπλυσης, της εξώθησης, της 
ακτινοβόλησης, της επεξεργασίας 
κατάψυξης, της απολύμανσης με τη 
χρήση θερμότητας ή της εκχύλισης με 
νερό ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία ή 
επεξεργασία που δεν έχει ως αποτέλεσμα 
την υπαγωγή της τελικής ουσίας σε 
καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται 
τα φύκη και δεν περιλαμβάνονται τα 
κυανοφύκη.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 θεωρείται ότι στα φυτά περιλαμβάνονται 
τα φύκη, εκτός από τα κυανοφύκη, που 
παράγουν κυανοτοξίνες οι οποίες 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
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τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – παράγραφος 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- όπου πραγματοποιείται 
επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των 
υλικών εισροής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παραπάνω, και

- όπου πραγματοποιείται 
επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο των 
υλικών εισροής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παραπάνω, σε γραμμές 
παραγωγής που διαχωρίζονται σαφώς 
από τις γραμμές παραγωγής που 
επεξεργάζονται υλικά εισροής 
διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, και

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Από την [Publications office: 
Please insert the date occurring 5 years 
after the date of application of this 
Regulation], το κομπόστ δεν περιέχει 
μακροσκοπικές προσμείξεις σε μορφή 
πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm σε 
ποσότητα μεγαλύτερη από 2,5 g/kg ξηράς 
ουσίας. Μέχρι την [Publications office: 
Please insert the date occurring 8 years 
after the date of application of this 
Regulation] η οριακή τιμή των 2,5 g/kg 
ξηράς ουσίας θα έχει επανεξεταστεί 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος 
που θα έχει επιτευχθεί στον τομέα της 
χωριστής συλλογής των βιολογικών 
αποβλήτων.

5. Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο δύο ετών από την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], το κομπόστ δεν 
περιέχει μακροσκοπικές προσμείξεις σε 
μορφή πλαστικού μεγέθους άνω των 2 mm 
σε ποσότητα μεγαλύτερη από 2,5 g/kg 
ξηράς ουσίας. Μέχρι την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: εισάγετε την ημερομηνία που 
αντιστοιχεί στην πάροδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού] η οριακή τιμή των 
2,5 g/kg ξηράς ουσίας θα έχει 
επανεξεταστεί προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί 
στον τομέα της χωριστής συλλογής των 
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βιολογικών αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπεται πλαστικό έως 5 g/kg σε κομπόστ για πέντε έτη. Το επίπεδο 
των 2,5 g/kg θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής και θα πρέπει 
να επανεξεταστεί ύστερα από 5 έτη.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

CMC 4: Χώνευμα ενεργειακών 
καλλιεργειών

CMC 4: Χώνευμα ενεργειακών 
καλλιεργειών και βιολογικά απόβλητα 
φυτικής προέλευσης

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται 
στα σημεία α) ή β) και το οποίο έχει 
προηγουμένως υποστεί χώνευση.

γ) Οποιοδήποτε υλικό αναφέρεται στα 
σημεία α) ή β) και το οποίο έχει 
προηγουμένως υποστεί χώνευση και δεν 
περιέχει κανένα ίχνος από αφλατοξίνες.

Αιτιολόγηση

Οι αφλατοξίνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από μύκητες και είναι πολύ επικίνδυνες 
για την υγεία ανθρώπων και ζώων.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 55 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο 

β) Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 55 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει 
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παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· παστερίωση, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της 
Επιτροπής1α·

_________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της 
Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που 
δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της 
οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια 
που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς 
ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι 
αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ 
L 054 της 26.2.2011, σ. 1).

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε
θερμοκρασία 37–40 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο 
παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή

δ) Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει 
παστερίωση, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται 
στα σημεία α) έως δ) και το οποίο

ε) Οποιοδήποτε υλικό χωρίς 
αφλατοξίνες, που αναφέρεται στα σημεία 
α) έως δ) και το οποίο
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Αιτιολόγηση

Οι αφλατοξίνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από μύκητες και είναι πολύ επικίνδυνες 
για την υγεία ανθρώπων και ζώων.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 55 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο 
παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)·

β) Θερμόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 55 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει 
παστερίωση, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 37–40 °C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει στάδιο 
παστερίωσης (70 °C επί 1 ώρα)· ή

δ) Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε 
θερμοκρασία 37-40°C με διεργασία 
μεταχείρισης που περιλαμβάνει 
παστερίωση, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα V κεφάλαιο I τμήμα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011· ή

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ποσότητα αφλατοξινών σε όλες τις 
ουσίες είναι χαμηλότερη από το όριο 
ανίχνευσης.
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Αιτιολόγηση

Οι αφλατοξίνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από μύκητες και είναι πολύ επικίνδυνες 
για την υγεία ανθρώπων και ζώων.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 7 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα:

διαγράφεται

Azotobacter spp.

Μυκορριζικοί μύκητες

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από 
τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον 
εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι 

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει πολυμερή άλλα από 
τα πολυμερή θρεπτικών συστατικών μόνον 
εφόσον στόχος του πολυμερούς είναι 

α) ο έλεγχος της διείσδυσης του 
ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών 
συστατικών και, ως εκ τούτου, της 
απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών (οπότε το πολυμερές 
ονομάζεται κοινώς «παράγοντας 
επικάλυψης»), ή

α) ο έλεγχος της διείσδυσης του 
ύδατος σε σωματίδια θρεπτικών 
συστατικών και, ως εκ τούτου, της 
απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών (οπότε το πολυμερές 
ονομάζεται κοινώς «παράγοντας 
επικάλυψης»), ή

β) η αύξηση της ικανότητας 
κατακράτησης ύδατος του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE.

β) η αύξηση της ικανότητας 
κατακράτησης ύδατος του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE, ή

β α) η βελτίωση του εδάφους με 
βιοδιασπώμενη στρώση εδαφοκάλυψης, 
που συμμορφώνεται συγκεκριμένα προς 
τις απαιτήσεις της ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 
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3, ή

β β) η βελτίωση της σταθερότητας των 
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την [Publications office, 
please insert the date occurring three 
years after the date of application of this 
Regulation], επιβάλλεται η συμμόρφωση 
με το παρακάτω κριτήριο: Το πολυμερές 
είναι ικανό να υποστεί φυσική ή 
βιολογική αποσύνθεση έτσι ώστε το 
μεγαλύτερο μέρος του να αποσυντίθεται 
τελικώς προς διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), βιομάζα και νερό. Τουλάχιστον το 
90 % του οργανικού άνθρακα 
μετατρέπεται σε CO2 εντός 24 μηνών το 
αργότερο σε δοκιμή 
βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται 
στα σημεία α) έως γ) παρακάτω.

2. Από την [Υπηρεσία Εκδόσεων, 
εισάγετε την ημερομηνία που αντιστοιχεί 
στην πάροδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισμού, και θεσπίζει:

α) Η δοκιμή διεξάγεται σε 
θερμοκρασία 25 °C ± 2 °C.

α) ένα πρότυπο για τη 
βιοδιασπασιμότητα, με τον καθορισμό 
χρονικού διαστήματος εντός του οποίου 
τουλάχιστον το 90 % του οργανικού 
άνθρακα μετατρέπεται σε CO2, αφού έχει 
τηρηθεί ο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
χρόνος αποδέσμευσης του πολυμερούς, 
και

β) Η δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με 
μέθοδο για τον προσδιορισμό της τελικής 
αερόβιας βιοαποδομησιμότητας 
πλαστικών υλικών στο έδαφος με 
μέτρηση των απαιτήσεων σε οξυγόνο ή 
της ποσότητας του διοξειδίου του 
άνθρακα που εκλύεται.

β) μια δοκιμή βιοδιασπασιμότητας 
που συμμορφώνεται προς το ακόλουθο 
κριτήριο: το πολυμερές είναι ικανό να 
υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, 
έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του να 
αποσυντίθεται τελικώς προς διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό.

γ) Σκόνη μικροκρυσταλλικής 
κυτταρίνης με τις ίδιες διαστάσεις όπως 
και το δοκιμαζόμενο υλικό 
χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς στη 
δοκιμή.
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δ) Πριν από τη δοκιμή, το 
δοκιμαζόμενο υλικό δεν εκτίθεται σε 
συνθήκες ή διαδικασίες που αποσκοπούν 
στην επιτάχυνση της αποδόμησης της 
μεμβράνης, όπως η έκθεση σε θερμότητα 
ή φως.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι βιοδιασπώμενες στρώσεις 
εδαφοκάλυψης που αναφέρονται στην 
ΚΛΠ 3 (Β) συμμορφώνονται με το 
ακόλουθο κριτήριο: 

το πολυμερές είναι ικανό να υφίσταται 
φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι 
ώστε να αποσυντίθεται τελικώς σε 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και 
νερό και τουλάχιστον το 90 % – σε 
απόλυτη ή σχετική τιμή σε σχέση με το 
υλικό αναφοράς – του οργανικού άνθρακα 
μετατρέπεται σε CO2, εντός 24 μηνών το 
αργότερο, σε δοκιμή βιοδιασπασιμότητας 
σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα για τη 
βιοδιασπασιμότητα πολυμερών στο 
έδαφος.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα πολυμερή που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως 
συνδετικό υλικό σε προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE και τα οποία δεν έρχονται σε 
επαφή με το έδαφος εξαιρούνται από τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3.
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει ζωικά υποπροϊόντα κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην 
αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, και τα 
οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται εκεί:

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 42, ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επιτρέπεται να περιέχει 
ζωικά υποπροϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 τα οποία έχουν 
φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, και τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και όπως καθορίζεται 
εκεί

Παράγωγο προϊόν Πρότυπα επεξεργασίας για την επίτευξη του τελικού σημείου 
στην αλυσίδα παρασκευής

1 Κρεατάλευρο Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

2 Οστεάλευρο Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

3 Κρεατάλευρο και 
οστεάλευρο

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

4 Αίμα ζώων Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

5 Υδρολυμένες πρωτεΐνες 
της κατηγορίας III -
σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 
1069/2009

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

6 Επεξεργασμένη κόπρος Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

7 Κομπόστ (1) Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1069/2009

8 Υπολείμματα βιοαερίου 
από τη χώνευση (1)

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

9 Πτεράλευρο Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

10 Δορές και δέρματα Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

11 Οπλές και κέρατα Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

12 Γκουανό νυχτερίδων Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

13 Μαλλί και τρίχες Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

14 Φτερά και πούπουλα Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

15 Τρίχες χοίρων Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

16 Γλυκερίνη και άλλα 
προϊόντα από υλικά της 
κατηγορίας 2 και της 
κατηγορίας 3, που 
προκύπτουν από την 
παραγωγή βιοντίζελ και 
ανανεώσιμων καυσίμων

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

17 Τροφές για ζώα 
συντροφιάς και τεχνητά 
κόκαλα για σκύλους που 
έχουν αποσυρθεί για 
εμπορικούς λόγους ή 
εξαιτίας τεχνικών 
αστοχιών 

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το [νέο δεύτερο] εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009

(1) παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, εκτός του κρεατάλευρου και 
του οστεάλευρου και της επεξεργασμένης ζωικής πρωτεΐνης
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ –ΚΣΥ 11 α (νέα) – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΣΥ 11α: Λοιπά υποπροϊόντα της 
βιομηχανίας

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE 
μπορεί να περιέχει άλλα υποπροϊόντα της 
βιομηχανίας που προέρχονται από ειδικές 
βιομηχανικές διεργασίες, τα οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην ΚΣΥ 1 και 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και 
όπως καθορίζεται εκεί:

Αιτιολόγηση

Τα περιεχόμενα του πίνακα θα καθορίζονται από την Επιτροπή. Βλέπε τροπολογία για τα 
υποπροϊόντα της βιομηχανίας – Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο).

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στην περίπτωση τυχόν προϊόντος 
που περιέχει υλικά τα οποία προέρχονται 
από οργανικά απόβλητα ή υποπροϊόντα, 
το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία 
που να έχει καταστρέψει όλα τα οργανικά 
υλικά, η ετικέτα προσδιορίζει τα 
απόβλητα και τα υποπροϊόντα που 
χρησιμοποιήθηκαν και έναν αριθμό 
παρτίδας ή χρονολογικής σειράς 
παραγωγής. Ο αριθμός αυτός παραπέμπει 
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στα δεδομένα ιχνηλασιμότητας που τηρεί 
ο παραγωγός και βάσει των οποίων 
εντοπίζονται οι επιμέρους πηγές 
(αγροκτήματα, εργοστάσια, κ.λπ.) κάθε 
οργανικού απόβλητου/υποπροϊόντος που 
χρησιμοποιήθηκε στην 
παρτίδα/χρονολογική σειρά. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης και εντός διαστήματος δύο 
ετών από ... [ΕΕ, εισάγετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], προδιαγραφές για την 
εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, οι οποίες 
θα τεθούν σε ισχύ εντός 3 ετών από τη 
δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους φορείς 
εκμετάλλευσης και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, οι προδιαγραφές της 
Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τόσο τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 
έως 7 και του άρθρου 11 όσο και τα 
ισχύοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας 
(π.χ. για ζωικά υποπροϊόντα ή 
βιομηχανικά συστήματα), καθώς και τους 
κωδικούς ταξινόμησης αποβλήτων της 
ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος Ι – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει ουσία για την οποία 
έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 315/93, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
470/2009 ή την οδηγία 2002/32/ΕΚ, οι 
οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο γ) διασφαλίζουν ότι η χρήση για 
την οποία προορίζεται το προϊόν λίπανσης 
δεν συνεπάγεται υπέρβαση των ορίων 
αυτών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

5. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει ουσία για την οποία 
έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 315/93, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
470/2009 ή την οδηγία 2002/32/ΕΚ, οι 
οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο γ) διασφαλίζουν ότι η χρήση για 
την οποία προορίζεται το προϊόν λίπανσης 
δεν συνεπάγεται υπέρβαση των ορίων 
αυτών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές. Σε 
περίπτωση που επιτρέπεται η χρήση του 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE στη 
βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/20081α, τότε 
φέρει τη φράση «επιτρέπεται η χρήση του 
στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008».

__________________

1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της 
Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά 
τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 
επισήμανση και τον έλεγχο των 
προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση του τελικού χρήστη, είναι αναγκαία η κατάλληλη 
επισήμανση των προϊόντων των οποίων επιτρέπεται η χρήση στη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος Ι – παράγραφος 7 α (νέα)



PE597.640v02-00 66/71 AD\1126962EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η 
χρήση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, προσδιορίζεται στην ετικέτα 
ότι «επιτρέπεται η χρήση στη βιολογική 
γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007».

Για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 
που δεν είναι κατάλληλα για βιολογική 
γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, και έχουν εμπορική 
ονομασία που ανακαλεί όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι 
οποίοι μπορεί να παραπλανήσουν τον 
τελικό χρήστη σχετικά με τη χρήση τους 
στη βιολογική γεωργία, προσδιορίζεται 
στην ετικέτα ότι «δεν επιτρέπεται η 
χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007». 

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε 
ολικό φώσφορο (P) 5% κατά μάζα ή 
μεγαλύτερη σε ισοδύναμα πεντοξειδίου 
του φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό 
λίπασμα»)

α) δηλώνεται σαφώς η πραγματική 
περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd) σε mg/kg 
πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), και

β) η φράση «χαμηλή περιεκτικότητα 
σε κάδμιο» ή παρόμοια φράση ή ένα 
λογότυπο με αυτό το μήνυμα μπορούν να 
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αναγράφονται μόνον εάν το περιεχόμενο 
του καδμίου (Cd) είναι ίσο ή μικρότερο 
από 20 mg/kg πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5).

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(Ι) – παράγραφος – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) pH

Αιτιολόγηση

Το pH του λιπάσματος είναι μια σημαντική ένδειξη για τους γεωργούς ώστε να προσαρμόζουν 
την παραγωγή τους βάσει του τύπου εδάφους και των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προϊόντα λίπανσης που 
περιέχουν κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, 
εξασθενές χρώμιο και υδράργυρο 
λιγότερο από 5 ppm, αντίστοιχα, είναι 
επιλέξιμα για χρησιμοποίηση ορατού 
«οικολογικού σήματος» στη συσκευασία 
και την ετικέτα τους. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 43, για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού, για να θεσπίσει τις 
τεχνικές προδιαγραφές τέτοιων ετικετών.

Αιτιολόγηση

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
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contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE έχει περιεκτικότητα σε 
ολικό φώσφορο (P) 5% κατά μάζα ή 
μεγαλύτερη σε ισοδύναμα πεντοξειδίου 
του φωσφόρου (P2O5) («φωσφορικό 
λίπασμα»)

α) δηλώνεται σαφώς η πραγματική 
περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd) σε mg/kg 
πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), και

β) η φράση «χαμηλή περιεκτικότητα 
σε κάδμιο» ή παρόμοια φράση ή ένα 
λογότυπο με αυτό το μήνυμα μπορούν να 
αναγράφονται μόνον εάν το περιεχόμενο 
του καδμίου (Cd) είναι ίσο ή μικρότερο 
από 20 mg/kg πεντοξειδίου του 
φωσφόρου (P2O5).

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος ΙΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) (Ι) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσότητα:  ± 5 % σχετική απόκλιση από 
τη δηλούμενη τιμή

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Αιτιολόγηση

Η σχετική απόκλιση ± 5 % από τη δηλούμενη τιμή για την ποσότητα είναι υπερβολικά υψηλή. 
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Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Ι – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χωνεύματα ενεργειακών 
καλλιεργειών, όπως ορίζονται στην ΚΣΥ 
4,

β) χωνεύματα ενεργειακών 
καλλιεργειών και βιολογικά απόβλητα 
φυτικής προέλευσης, όπως ορίζονται στην 
ΚΣΥ 4,

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται για την ΚΣΥ 4 και την ΚΣΥ 6, θα πρέπει να εφαρμόζονται εσωτερικοί έλεγχοι 
παραγωγής για χωνεύματα αποβλήτων γεωργικών τροφίμων (παράρτημα IV ενότητα Α). Η 
παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τις διατάξεις με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
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