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18.10.2017 A8-0270/373 

Τροπολογία  373 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – μέρος 2 – 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») 

 (a) 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 μπορεί να 

αναγράφεται μόνον εάν το περιεχόμενο 

του καδμίου (Cd) είναι ίσο ή μικρότερο 

από 20 mg/kg πεντοξειδίου του 

φωσφόρου (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Τροπολογία  374 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού] έως [xxx1α] τα 

κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 

εθνικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζουν 

τα κατώτερα όρια για το κάδμιο όπως 

ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος II, σε 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, και πιο 

συγκεκριμένα για λόγους όπως η 

προστασία της δημόσιας υγείας ή του 

περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν αυτά τα μέτρα στην 

Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία (EE) 

2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 

2015, για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προδιαγραφών και των 

κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας των πληροφοριών. 

 __________________ 

 1αΝα εισαχθεί η ημερομηνία που θα 

συμφωνηθεί τελικά για το χαμηλότερο 

επίπεδο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει χαμηλότερα όρια από 60 mg/kg για το κάδμιο στην 
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εθνική τους νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν τα εν λόγω κράτη μέλη να 

διατηρήσουν τα εν λόγω χαμηλότερα όρια μέχρι να αρχίσουν να ισχύουν τόσο χαμηλά όρια και 

σε επίπεδο ΕΕ αλλά εξίσου σημαντικό είναι να επιτραπεί ρητώς και σε άλλα κράτη μέλη να 

υιοθετήσουν χαμηλότερα όρια πριν τις ημερομηνίες που ορίζονται στο Παράρτημα και τούτο 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εσπευσμένη εφαρμογή των ορίων. Η ίδια προσέγγιση είχε 

επιλεγεί σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 259/2012 για τα φωσφορικά άλατα σε 

απορρυπαντικά (φωσφορικά άλατα σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Τροπολογία  375 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 34 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«34. «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: 

34. «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που 

περιέχει οποιαδήποτε φυσικά παραγόμενη 

ουσία ή φυσικά παραγόμενο 

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: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι βιοδιεγέρτες φυτών πρέπει να είναι φυσικά παραγόμενες ουσίες. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Τροπολογία  376 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – σημείο 1 –παράγραφος 8 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. 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». 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τούτες οι απαιτήσεις επισήμανσης είναι αναγκαίες διότι υπήρξαν επανειλημμένα περιστατικά 

επιβολής κυρώσεων σε βιοκαλλιεργητές διότι χρησιμοποίησαν προϊόντα λίπανσης που δεν 

επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία αλλά περιέχουν παρ`όλα αυτά παραπλανητικούς όρους 

όπως «βιολογικό» ή «οικολογικό» στις εμπορικές ονομασίες τους. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Τροπολογία  377 

Pascal Durand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 7 – παράγραφος – περίπτωση 2 και πίνακας 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα: 

διαγράφεται 

Azotobacter spp.  

Μυκορριζικοί μύκητες   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν πολλά άλλα είδη μαζί με τις μικροβιακές κοινοπραξίες τους που χρησιμοποιούνται 

και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους γεωργούς σε εθνικό επίπεδο. 

 

 


