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18.10.2017 A8-0270/396 

Τροπολογία  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1 (Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 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»): 

(2) 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»): 

 Από την [Publications office, 

please insert the date of 

application of this Regulation]: 

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 

60 mg/kg, 

 3 έτη μετά την ημερομηνία θέσης 

σε εφαρμογή 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 [Publications office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation]: 

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 

20 mg/kg, 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Τροπολογία  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος II – ΚΛΠ 1 (Γ) – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 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»):  

(2) 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»):  

- Από την [Publications office, 

please insert the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 

(P2O5) 60 mg/kg, 

- 3 έτη μετά την ημερομηνία θέσης 

σε εφαρμογή 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 [Publications office, 

please insert the date occurring twelve 

years after the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του φωσφόρου 

(P2O5) 20 mg/kg, 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Τροπολογία  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – ΚΛΠ 2 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πληρούνται τα εξής όρια για τις 

παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες 

επί ξηρού: 

3. Πληρούνται τα εξής όρια για τις 

παρακάτω παραμέτρους, προσδιοριζόμενες 

επί ξηρού: 

 Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 

(ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο 

HO-), και 

 Ελάχιστη τιμή εξουδετέρωσης: 15 

(ισοδύναμο CaO) ή 9 (ισοδύναμο 

HO-), και 

 Ελάχιστη αντιδραστικότητα:  10 % 

ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή 

επώασης). 

 Ελάχιστη αντιδραστικότητα: 10 % 

ή 50 % μετά 6 μήνες (δοκιμή 

επώασης), και 

  Ελάχιστο μέγεθος κόκκου: 70 % < 

1 mm, εκτός από τον άνυδρο 

ασβέστη, το κοκκοποιημένο 

ασβεστώδες υλικό και την 

κιμωλία (=70 % του μεγέθους του 

κόκκου να διέρχεται από κόσκινο 

με βροχίδες διαμέτρου 1 mm)  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μέγεθος του κόκκου συνιστά σημαντική παράμετρο ποιότητας και ευρέως γνωστή σε όλη την 

Ευρώπη για δεκαετίες. Μπορεί να μετρηθεί και να ελεγχθεί εύκολα και γρήγορα τόσο από τον 

παραγωγό όσο και από τους αγρότες. Επιπλέον, είναι σημαντική παράμετρος ίσης κατανομής 

επί και εντός του εδάφους. Στο πλαίσιο του σημερινού κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης 

στην ΕΕ, αλλά και στους περισσότερους εθνικούς κανονισμούς για προϊόντα λίπανσης, 

καθορίζεται ένα ελάχιστο μέγεθος κόκκου 70 % μικρότερο του 1,0 mm και 97 % μικρότερο του 

3,15 mm ώστε να διασφαλίζεται ένα λογικό αποτέλεσμα. Για τον άνυδρο ασβέστη, το 

κοκκοποιημένο ασβεστώδες υλικό και την κιμωλία δεν είναι λογικό να υπάρχει ελάχιστο 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Τροπολογία  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 2 – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη 

ως το ποσοστό του προϊόντος που 

διέρχεται από καθορισμένο κόσκινο· 

- Κοκκομετρική τιμή, εκφραζόμενη 

ως το ποσοστό του προϊόντος που 

διέρχεται από κόσκινα 1,0 mm και 3,15 

mm· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αντιστοιχεί στη νέα τροπολογία για το ελάχιστο μέγεθος κόκκου ώστε να εξασφαλίζεται η 

ποιότητα του ασβεστώδους υλικού· για ευκολότερη σύγκριση των προϊόντων και ευκολότερο 

έλεγχο, είναι κατάλληλο να ορίζεται η κοκκομετρική τιμή στο 1,0 mm και στα 3,15 mm 

(ποσοστό του μεγέθους του κόκκου που διέρχεται από τα κόσκινα). Υπονομεύεται η πρόταση της 

Επιτροπής. Η δήλωση δεν θα μπορούσε να συγκριθεί (για πληροφορίες: Μέγεθος κόκκου που 

γίνεται ανεκτό ορίζεται ήδη στο παράρτημα ΙΙΙ - Μέρος 3 ΚΛΠ 2). 

 

 


