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Τροπολογία 344
Kaja Kallas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – πρώτο εδάφιο – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 345
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – πρώτο εδάφιο – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του λεοναρδίτη, 
του λιγνίτη και της τύρφης, αλλά
εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή 
ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en



PE602.754v01-00 4/145 AM\1121500EL.docx

EL

Τροπολογία 347
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η παραγωγή οργανικών λιπασμάτων με βάση την τύρφη, 
τον λεοναρδίτη και τον λιγνίτη, καθώς και οργανικών λιπασμάτων με βάση χουμικές ουσίες 
προερχόμενες από αυτά. Αυτές οι φυσικές θεμέλιες ουσίες αυξάνουν τη θρεπτική απόδοση των 
οργανικών λιπασμάτων, γεγονός το οποίο ωφελεί τους γεωργούς και δεν έχει αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. Ο αποκλεισμός αυτών των ουσιών θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
χρήση αναποτελεσματικών λιπασμάτων τα οποία θα ήταν επιζήμια για τους γεωργούς.

Τροπολογία 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en
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Τροπολογία 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Τροπολογία 350
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) – σημείο 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η παραγωγή οργανικών λιπασμάτων με βάση την τύρφη, 
τον λεοναρδίτη και τον λιγνίτη, καθώς και οργανικών λιπασμάτων με βάση χουμικές ουσίες 
προερχόμενες από αυτά. Αυτές οι φυσικές θεμέλιες ουσίες αυξάνουν τη θρεπτική απόδοση των 
οργανικών λιπασμάτων, γεγονός το οποίο ωφελεί τους γεωργούς και δεν έχει αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. Ο αποκλεισμός αυτών των ουσιών θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
χρήση αναποτελεσματικών λιπασμάτων τα οποία θα ήταν επιζήμια για τους γεωργούς.
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Τροπολογία 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (Ι) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω: □

ολικό άζωτο (Ν) 2,5% κατά μάζα, ή ολικό 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2% 
κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου 
(K2O) 2% κατά μάζα, και

6,5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 352
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (Ι) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω: □

ολικό άζωτο (Ν) 2,5% κατά μάζα, ή ολικό 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 2% 
κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου 
(K2O) 2% κατά μάζα, και

6,5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στηρίζουμε την πρόταση του συντάκτη της Επιτροπής AGRI να διασφαλίζεται ότι τα λιπάσματα 
με πολλαπλά θρεπτικά συστατικά περιέχουν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο αριθμό θρεπτικών 
συστατικών.  Η παρούσα τροπολογία εισάγει αυτή την έννοια για τα στερεά οργανικά 
λιπάσματα.

Τροπολογία 353
Edward Czesak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 2% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) 1% (ένα τοις 
εκατό) κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant.  Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Τροπολογία 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 2% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) 2,5% κατά μάζα, ή

Or. en
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Τροπολογία 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 2% κατά μάζα, ή

Or. en

Τροπολογία 356
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α) (II) – σημείο 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% (μισό τοις εκατό) κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Τροπολογία 357
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Α)(II) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 - ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
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% κατά μάζα. 1% (ένα τοις εκατό) κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Τροπολογία 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (ΙΙ) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 
% κατά μάζα και

Or. en

Τροπολογία 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (ΙΙ) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 6,5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (ΙΙ) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω: □

ολικό άζωτο (Ν) 2% κατά μάζα, ή ολικό 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 1% 
κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο του καλίου 
(K2O) 2% κατά μάζα, και

5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των κύριων θρεπτικών 
συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 361
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Α) (ΙΙ) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

– ολικό άζωτο (N) 2% κατά μάζα, ή

– ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1% κατά μάζα, ή ολικό οξείδιο 
του καλίου (K2O) 2% κατά μάζα, και

– 5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των κύριων θρεπτικών 
συστατικών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στηρίζουμε την πρόταση του συντάκτη της Επιτροπής AGRI να διασφαλίζεται ότι τα λιπάσματα 
με πολλαπλά θρεπτικά συστατικά περιέχουν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο αριθμό θρεπτικών 
συστατικών.  Η παρούσα τροπολογία εισάγει αυτή την έννοια για τα υγρά οργανικά λιπάσματα.

Τροπολογία 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – δεύτερη περίπτωση – πρώτη 
υποπερίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οργανικό άνθρακα (C) και - οργανικό άνθρακα (C) και λόγο 
άνθρακα προς άζωτο (C/N)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λόγος άνθρακα προς άζωτο θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα καθώς αποτελεί ένδειξη 
του βαθμού μετατροπής σε ανόργανες ουσίες και της διαθεσιμότητας αζώτου για το φυτό.  
Χωρίς αυτό, θα μπορούσε να αναγράφεται το άζωτο που δεν είναι διαθέσιμο για το φυτό.

Τροπολογία 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – δεύτερη περίπτωση – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en



PE602.754v01-00 12/145 AM\1121500EL.docx

EL

Τροπολογία 364
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – δεύτερη περίπτωση – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η παραγωγή οργανοανόργανων λιπασμάτων με βάση την 
τύρφη, τον λεοναρδίτη και τον λιγνίτη, καθώς και λιπασμάτων με βάση χουμικές ουσίες 
προερχόμενες από αυτά. Αυτές οι φυσικές θεμέλιες ουσίες αυξάνουν τη θρεπτική απόδοση των 
οργανοανόργανων λιπασμάτων, γεγονός το οποίο ωφελεί τους γεωργούς και δεν έχει αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. Ο αποκλεισμός αυτών των ουσιών θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη 
χρήση αναποτελεσματικών λιπασμάτων τα οποία θα ήταν επιζήμια για τους γεωργούς.

Τροπολογία 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 1 – δεύτερη περίπτωση – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά,
εξαιρουμένων όμως άλλων απολιθωμένων 
ή ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en
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Τροπολογία 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (I)– σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

ολικό άζωτο (Ν) 2,5% κατά μάζα, εκ των 
οποίων 1% κατά μάζα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό 
άζωτο (Ν), ή ολικό πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 2% κατά μάζα, ή 
ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2% κατά 
μάζα, και

6,5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των κύριων θρεπτικών 
συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 367
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (I) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

– ολικό άζωτο (N) 2,5% κατά μάζα, εκ 
των οποίων 1% κατά μάζα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό 
άζωτο (Ν), ή
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– ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 2% κατά μάζα, ή

– ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2% 
κατά μάζα, και

– 6,5% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των κύριων θρεπτικών 
συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζουμε την πρόταση του συντάκτη της Επιτροπής AGRI να διασφαλίζεται ότι τα 
οργανοανόργανα λιπάσματα με πολλαπλά θρεπτικά συστατικά περιέχουν τουλάχιστον ένα 
συγκεκριμένο αριθμό θρεπτικών συστατικών.  Η παρούσα τροπολογία εισάγει αυτή την έννοια 
για τα στερεά οργανοανόργανα λιπάσματα.

Τροπολογία 368
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 2% κατά μάζα, εκ 
των οποίων 0,5% κατά μάζα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό 
άζωτο (Ν), ή

- ολικό άζωτο (N) 1% (ένα τοις 
εκατό) κατά μάζα, εκ των οποίων 0,5% 
κατά μάζα του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE είναι οργανικό άζωτο (Ν), ή

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant.  Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.
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Τροπολογία 369
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 2 % κατά μάζα, ή

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 0,5% (μισό τοις εκατό) κατά μάζα, 
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions).  Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Τροπολογία 370
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1% (ένα τοις εκατό) κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
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contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions).  Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Τροπολογία 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β)(II) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 6% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (IΙ) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

ολικό άζωτο (Ν) 2% κατά μάζα, εκ των 
οποίων 0,5% κατά μάζα του προϊόντος 
λίπανσης με σήμανση CE είναι οργανικό 
άζωτο (Ν), ή ολικό πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 2% κατά μάζα, ή 
ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2% κατά 
μάζα, και

6% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en
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Τροπολογία 373
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Β) (IΙ) – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν το προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE περιέχει περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά, το προϊόν 
περιέχει τα κύρια δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά στις ελάχιστες ποσότητες που 
καθορίζονται κατωτέρω:

- ολικό άζωτο (N) 2% 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) 
2% κατά μάζα, ή

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 2% κατά 
μάζα, και

- 6% κατά μάζα του συνολικού 
αθροίσματος των θρεπτικών συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζουμε την πρόταση του συντάκτη της Επιτροπής AGRI να διασφαλίζεται ότι τα υγρά 
οργανοανόργανα λιπάσματα με πολλαπλά θρεπτικά συστατικά περιέχουν τουλάχιστον ένα 
συγκεκριμένο αριθμό θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, οι τιμές των θρεπτικών συστατικών 
πρέπει να αυξηθούν ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο θρεπτικών συστατικών, όπως αυτό 
που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, το λίπασμα είναι 
παραπλανητικό για τον γεωργό, δεν είναι ισότιμο με τα ανόργανα λιπάσματα και ένα τέτοιο 
λίπασμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά συμβάλλει στις εκπομπές CO2 μέσω 
της μεταφοράς υλικών χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά.

Τροπολογία 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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



PE602.754v01-00 18/145 AM\1121500EL.docx

EL

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 με ζωική ή φυτική 
προέλευση. Η ουρία και τα προϊόντα 
συμπύκνωσης και συνδυασμού αυτής 
θεωρείται ότι περιέχουν θρεπτικά 
συστατικά σε ανόργανη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

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 με ζωική ή φυτική 
προέλευση. Η ουρία και τα προϊόντα 
συμπύκνωσης και συνδυασμού αυτής 
θεωρείται ότι περιέχουν θρεπτικά 
συστατικά σε ανόργανη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 376
Marc Tarabella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από 
τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 
διαλυτότητας ώστε να είναι διαθέσιμα 
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στα φυτά, διαφορετικά δεν μπορούν να 
χαρακτηρίζονται φωσφορικά λιπάσματα:

– 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 φωσφορικά άλατα): ελάχιστο 
επίπεδο 55% επί του ολικού φωσφόρου.

Or. en

Τροπολογία 377
Marc Tarabella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε ολικό 
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 μπορούν να προστεθούν 
έπειτα από επιστημονική εξέταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 42.

Or. en

Τροπολογία 378
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ) – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρουσία οργανικού άνθρακα (Corg) 
στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν 
υπερβαίνει το 1% κατά μάζα. 
Αποκλείεται, κατά συνθήκη, ο άνθρακας 
που προέρχεται από επιστρώσεις, 
γεωπονικά πρόσθετα και τεχνικές ουσίες.

Or. en

Τροπολογία 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: 
άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K),
μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή 
νάτριο (Na).

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά:

α) Κύρια: άζωτο (N), φώσφορος (P), και
κάλιο (K).

β) Δευτερεύοντα: μαγνήσιο (Mg), 
ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).

Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε άζωτο 
προκύπτει από το σύνολο του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και 
του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. 
Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε κύρια και 
δευτερεύοντα συστατικά προκύπτει από 
τη μορφή P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, 
και Na2O. Νέες μορφές μπορούν να 
προστεθούν έπειτα από επιστημονική 
εξέταση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή ορθών πληροφοριών στους γεωργούς είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή 
βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Τους επιτρέπει να γνωρίζουν ποιες δόσεις θρεπτικών 
συστατικών πρέπει να χρησιμοποιήσουν και καθιστά δυνατή την παραγωγή κατάλληλης 
ποσότητας και ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να παρέχονται στους γεωργούς 
πληροφορίες σχετικά με το είδος των θρεπτικών συστατικών που περιέχει ή δεν περιέχει ένα 
συγκεκριμένο λίπασμα για τις καλλιέργειές τους.  Για λόγους συνέπειας, η περιεκτικότητα σε 
φωσφορικά άλατα θα πρέπει να παρέχεται σε μορφή P2O5, ενώ η περιεκτικότητα σε κάλιο στη 
μορφή K2O, και τα λοιπά θρεπτικά συστατικά σε ανάλογη μορφή.

Τροπολογία 380
Edward Czesak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: 
άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K),
μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή 
νάτριο (Na).

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά:

α) Κύρια: άζωτο (N), φώσφορος (P), και
κάλιο (K).

β) Δευτερεύοντα: μαγνήσιο (Mg), 
ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).

Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε άζωτο 
προκύπτει από το σύνολο του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και 
του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. 
Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε κύρια και 
δευτερεύοντα συστατικά προκύπτει από 
τη μορφή P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, 
και Na2O. Νέες μορφές μπορούν να 
προστεθούν έπειτα από επιστημονική 
εξέταση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή ορθών πληροφοριών στους γεωργούς είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή 
βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Τους επιτρέπει να γνωρίζουν ποιες δόσεις θρεπτικών 
συστατικών πρέπει να χρησιμοποιήσουν και καθιστά δυνατή την παραγωγή κατάλληλης 
ποσότητας και ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να παρέχονται στους γεωργούς 
πληροφορίες σχετικά με το είδος των θρεπτικών συστατικών που περιέχει ή δεν περιέχει ένα 
συγκεκριμένο λίπασμα για τις καλλιέργειές τους.  Για λόγους συνέπειας, η περιεκτικότητα σε 
φωσφορικά άλατα θα πρέπει να παρέχεται σε μορφή P2O5, ενώ η περιεκτικότητα σε κάλιο στη 
μορφή K2O, και τα λοιπά θρεπτικά συστατικά σε ανάλογη μορφή.

Τροπολογία 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: 
άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K),
μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή 
νάτριο (Na).

1. Ένα ανόργανο μακροθρεπτικό 
λίπασμα προορίζεται για την παροχή ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
μακροθρεπτικά συστατικά στα φυτά: 
άζωτο (N), φώσφορος (P), κάλιο (K).

Δευτερεύοντα: μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο 
(Ca), θείο (S) ή νάτριο (Na).

Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε άζωτο 
προκύπτει από το σύνολο του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και 
του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία. 
Η δηλωτέα περιεκτικότητα σε κύρια και 
δευτερεύοντα συστατικά προκύπτει από 
τη μορφή P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, 
και Na2O. Νέες μορφές μπορούν να 
προστεθούν έπειτα από επιστημονική 
εξέταση.

Or. en
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Τροπολογία 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (i) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα κύρια θρεπτικά συστατικά (άζωτο (N), 
φώσφορος (P), και κάλιο (K)).

Or. en

Τροπολογία 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (i) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για ένα κύριο θρεπτικό 
συστατικό.

Or. en

Τροπολογία 384
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (i) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για ένα κύριο θρεπτικό 
συστατικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients.  Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Τροπολογία 385
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (i) – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα παρακάτω
δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην 
καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα κύρια δηλούμενα 
θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη 
ελάχιστη ποσότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Τροπολογία 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 6 
% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 6 
% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Τροπολογία 387
Edward Czesak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 6 
% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 6 
% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Τροπολογία 388
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- την ποσότητα μεταξύ 1% και 10% 
κατά μάζα ολικό οξείδιο του νατρίου 
(Na2O).

Or. en

Τροπολογία 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 1% έως 10% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 390
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 1% έως 10% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
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one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Τροπολογία 391
Vicky Ford
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
τουλάχιστον 1% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ένα ανώτατο όριο καθώς θα εμπόδιζε την εφαρμογή του 
ουδέτερου γεωργικού άλατος (50% Na2O) και άλλων ποιοτήτων υψηλής περιεκτικότητας 
νατρίου, συμπεριλαμβανομένων των ζαχαροτεύτλων και των καρότων.

Τροπολογία 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (ii) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
κύρια θρεπτικά συστατικά.

Or. en

Τροπολογία 393
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (ii) – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα σύνθετο στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
κύρια θρεπτικά συστατικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Τροπολογία 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (ii) – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις 
καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

Or. en

Τροπολογία 395
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (ii) – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις 
καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 3% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) 1,5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου - ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
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(P2O5) 3% κατά μάζα, (P2O5) 5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 398
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 3% κατά μάζα,

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
5% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:
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Or. en

Τροπολογία 400
Edward Czesak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
5% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 2% κατά μάζα,

Or. en
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Τροπολογία 402
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 2% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
2% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 404
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
2% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 405
Edward Czesak
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
1,5% κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
1,5% κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα, ή

Or. en

Τροπολογία 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
1,5% κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
1,5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
μεταξύ 1% και 10% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 409
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
μεταξύ 1% και 10% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην ελάχιστη 
δηλούμενη ποσότητα:

Τροπολογία 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (α) (i-ii) (A) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό ή σύνθετο στερεό 
ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα 
νιτρικού αμμωνίου υψηλής 
περιεκτικότητας σε άζωτο έχει ως βάση το 
νιτρικό αμμώνιο (NH4NO3) και έχει 
περιεκτικότητα σε άζωτο (N) εκ του 
νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) 28 % ή 
περισσότερο κατά μάζα.

1. Ένα απλό ή σύνθετο στερεό 
ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα 
νιτρικού αμμωνίου υψηλής 
περιεκτικότητας σε άζωτο έχει ως βάση το 
νιτρικό αμμώνιο (NH4NO3) και έχει 
περιεκτικότητα σε άζωτο (N) εκ του 
νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) 28 % ή 
περισσότερο κατά μάζα.

Or. en
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Τροπολογία 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i-ii) (A) – σημείο 5 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έπειτα από πέντε θερμικούς 
κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 
4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,

- έπειτα από πέντε θερμικούς 
κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 
4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV, 
για τη διενέργεια δοκιμής πριν από τη 
διάθεση στην αγορά,

Or. en

Τροπολογία 412
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) (i-ii) (A) – σημείο 5 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έπειτα από πέντε θερμικούς 
κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 
4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV,

- έπειτα από πέντε θερμικούς 
κύκλους όπως περιγράφεται στο σημείο 
4.2 της ενότητας Α1 του παραρτήματος IV, 
για τη διενέργεια δοκιμής πριν από τη 
διάθεση στην αγορά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται η διασαφήνιση του χρονοδιαγράμματος και η 
εναρμόνιση της δοκιμής εκρηκτικότητας με την κοινή πρακτική, όπως αναφέρεται επί του 
παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003.

Τροπολογία 413
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (β) (i) – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα απλό στερεό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για ένα κύριο θρεπτικό 
συστατικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients.  Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.

Τροπολογία 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (β) (i) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα απλό υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για όχι περισσότερα από 
ένα θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα απλό υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για ένα κύριο θρεπτικό 
συστατικό.

Or. en

Τροπολογία 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα παρακάτω
δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην 
καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα κύρια δηλούμενα 
θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη 
ελάχιστη ποσότητα:

Or. en

Τροπολογία 416
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα παρακάτω
δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στην 
καθοριζόμενη ελάχιστη ποσότητα:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει ένα από τα κύρια δηλούμενα 
θρεπτικά συστατικά στην καθοριζόμενη 
ελάχιστη ποσότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Τροπολογία 418
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
3% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 420
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Τροπολογία 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 - ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
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% κατά μάζα. από 0,5% έως 5% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 422
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (i) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 1 
% κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 0,5% έως 5% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (β) (ii) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
θρεπτικά συστατικά.

1. Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
κύρια θρεπτικά συστατικά.

Or. en

Τροπολογία 424
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) (β) (ii) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 

1. Ένα σύνθετο υγρό ανόργανο 
μακροθρεπτικό λίπασμα έχει δηλούμενη 
περιεκτικότητα για περισσότερα από ένα 
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θρεπτικά συστατικά. κύρια θρεπτικά συστατικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first.  Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Τροπολογία 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις 
καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

Or. en

Τροπολογία 426
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
παρακάτω δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
στις καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:

2. Το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE περιέχει περισσότερα από ένα από τα 
κύρια δηλούμενα θρεπτικά συστατικά στις 
καθοριζόμενες ελάχιστες ποσότητες:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 1,5% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) 3% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 428
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 1,5% κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) 3% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
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secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 429
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό άζωτο (N) 1,5 % κατά μάζα, - ολικό άζωτο (N) όχι λιγότερο από 
1,5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1,5 % κατά μάζα,

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 3% κατά μάζα,

Or. en
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Τροπολογία 431
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1,5 % κατά μάζα,

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 3% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1,5 % κατά μάζα,

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 3% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 433
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(ii) – σημείο 2 – δεύτερη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) 1,5 % κατά μάζα,

- ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) όχι λιγότερο από 1,5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
4% κατά μάζα,

και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά στην 
ελάχιστη δηλούμενη ποσότητα:

Or. en

Τροπολογία 435
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
4% κατά μάζα,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
4% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 437
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) 
1,5% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) όχι 
λιγότερο από 1,5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
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τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 4% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 439
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 4% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Τροπολογία 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 4% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 441
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) 0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του μαγνησίου 
(MgO) όχι λιγότερο από 0,75% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
2% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 443
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
2% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
2% κατά μάζα,
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Or. en

Τροπολογία 445
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
0,75% κατά μάζα,

- ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
όχι λιγότερο από 0,75% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
0,75 % κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα,

Or. en

Τροπολογία 447
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
0,75 % κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
0,75 % κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
5% κατά μάζα, ή

Or. en

Τροπολογία 449
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
0,75 % κατά μάζα, ή

- ολικό τριοξείδιο του θείου (SO3) 
όχι λιγότερο από 0,75 % κατά μάζα,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
0,5 % κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 0,5% έως 5% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 451
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
0,5 % κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 0,5% έως 5% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
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for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Τροπολογία 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
0,5 % κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
από 0,5% έως 5% κατά μάζα.

Or. en

Τροπολογία 453
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (β) (ii) – σημείο 2 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
0,5 % κατά μάζα.

- ολικό οξείδιο του νατρίου (Na2O) 
όχι λιγότερο από 0,5% κατά μάζα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ελάχιστου επιπέδου θρεπτικών συστατικών ώστε να ευθυγραμμιστεί και πάλι με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 2003/2003 δεν θα ήταν ωφέλιμη καθώς τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να οδηγήσουν στη λιπαντική άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση 
οργανικών λιπασμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβληθεί χαμηλότερος ελάχιστος περιορισμός 
ώστε να επιτραπεί μέσω της εξατομικευμένης ανάμειξης η αντιστοίχιση των αναγκών του φυτού 
και του εδάφους με αυτές του προσφερόμενου λιπάσματος.

Τροπολογία 454
Marc Tarabella
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 1 (Γ) (ΙΙ) – σημείο 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).

Or. en

Τροπολογία 455
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα υλικό ασβέστωσης είναι 
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που 
προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας 
του εδάφους και που περιέχει οξείδια, 
υδροξείδια, ανθρακικά ή πυριτικά άλατα 
των θρεπτικών συστατικών ασβέστιο (Ca) 
ή μαγνήσιο (Mg).

1. Ένα υλικό ασβέστωσης είναι 
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που 
προορίζεται για τη διόρθωση της οξύτητας 
του εδάφους και που περιέχει οξείδια, 
υδροξείδια, ανθρακικά ή/και πυριτικά 
άλατα των θρεπτικών συστατικών 
ασβέστιο (Ca) ή μαγνήσιο (Mg).

Or. en

Τροπολογία 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους 
αποτελείται αποκλειστικά από υλικά 

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

βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τύρφης, του 
λεοναρδίτη, του λιγνίτη και των χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά, αλλά
εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή 
ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Τροπολογία 457
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 (Α) – σημείο 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 των χουμικών 
ουσιών που λαμβάνονται από αυτά, αλλά
εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή 
ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η παραγωγή βελτιωτικών εδάφους με βάση την τύρφη, 
τον λεοναρδίτη και τον λιγνίτη, καθώς και βελτιωτικών εδάφους με βάση χουμικές ουσίες 
προερχόμενες από αυτά. Αυτές οι φυσικές θεμέλιες ουσίες αυξάνουν τη θρεπτική απόδοση των 
βελτιωτικών εδάφους, γεγονός το οποίο ωφελεί τους γεωργούς και δεν έχει αρνητικές συνέπειες 
για το περιβάλλον. Ο αποκλεισμός αυτών των ουσιών θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη χρήση 
αναποτελεσματικών βελτιωτικών εδάφους τα οποία θα ήταν επιζήμια για τους γεωργούς.

Τροπολογία 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 (Α) – σημείο 1
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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, 
συμπεριλαμβανομένου του λεοναρδίτη, 
του λιγνίτη και της τύρφης, αλλά
εξαιρουμένων άλλων απολιθωμένων ή 
ενσωματωμένων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς υλικών.

Or. en

Τροπολογία 459
Jiří Maštálka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 3 (Β) – σημείο 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.

Μια βιοαποδομήσιμη επιφάνεια 
εδαφοκάλυψης είναι μια βιοαποδομήσιμη 
επιφάνεια από πολυμερή, η οποία 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ ΚΣΥ 10 σημεία 2α και 3 
και προορίζεται να τοποθετηθεί στο 
έδαφος in situ για την προστασία της 
δομής του, την καταστολή της ανάπτυξης 
ζιζανίων, τη μείωση της απώλειας 
υγρασίας ή την αποφυγή διάβρωσης του 
εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 460
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 1
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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 έδαφος in situ για την 
ανάπτυξη φυτών και μανιταριών.

Or. en

Τροπολογία 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 4 – σημείο 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, που προορίζεται 
για την ανάπτυξη φυτών και μανιταριών.

Or. en

Τροπολογία 462
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

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 φυσικά παραγόμενες ουσίες ή 
μικροοργανισμούς και διεγείρει τις 
διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα 
από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε 
θρεπτικά συστατικά, ή κάθε συνδυασμός 
των εν λόγω ουσιών ή/και 
μικροοργανισμών, με μοναδικό σκοπό τη 
βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
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Or. en

Τροπολογία 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

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 
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 καθώς και της 
ριζόσφαιρας και της φυλλόσφαιρας του 
φυτού:

Or. en

Τροπολογία 464
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, 
ή

β) β) αντοχή σε βιοτικές ή αβιοτικές 
καταπονήσεις, ή

Or. en

Τροπολογία 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, 
ή

β) ανοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις,

Or. en

Τροπολογία 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αποδόμηση οργανικών ενώσεων 
στο έδαφος, ή

Or. en

Τροπολογία 467
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ΚΛΠ 6 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αποδόμηση οργανικών ενώσεων 
στο έδαφος.

Or. en

Τροπολογία 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

γ β) διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών 
στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα.

Or. en

Τροπολογία 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο βιοδιεγέρτης φυτών έχει pH υψηλότερο 
ή ίσο με 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 470
Kaja Kallas

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

Or. en

Τροπολογία 471
Kaja Kallas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – εισαγωγικό μέρος – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστατικά υλικά ή τα υλικά εισροής 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους δεν περιέχουν καμία από τις ουσίες 
για τις οποίες παρατίθενται μέγιστες 
οριακές τιμές στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, σε ποσότητες 
τέτοιες ώστε να θίγεται η συμμόρφωση
του σημασμένου με σήμανση CE 
προϊόντος λίπανσης με κάποια από τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του εν λόγω 
παραρτήματος.

Τα συστατικά υλικά ή τα υλικά εισροής 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους δεν περιέχουν καμία από τις ουσίες 
για τις οποίες παρατίθενται μέγιστες 
οριακές τιμές στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού, σε ποσότητες 
τέτοιες που δεν θα ήταν δυνατή η 
αφαίρεσή τους στη διάρκεια της 
διαδικασίας παραγωγής του σημασμένου 
με σήμανση CE προϊόντος λίπανσης σε 
βαθμό που το προϊόν μπορεί να 
συμμορφωθεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις 
του εν λόγω παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 472
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και 
μείγματα, εκτός από39

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει ουσίες και 
μείγματα, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών πρόσθετων, εκτός από39

__________________ __________________

39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την 
ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό 
να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό 
βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές 
απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 
11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 
και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για 
τα γεωπονικά πρόσθετα.

39 Ο αποκλεισμός ενός υλικού από την 
ΚΣΥ 1 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται αυτό 
να αποτελεί κατάλληλο συστατικό υλικό 
βάσει άλλης ΚΣΥ με διαφορετικές 
απαιτήσεις. Δείτε για παράδειγμα την ΚΣΥ 
11 για τα ζωικά υποπροϊόντα, τις ΚΣΥ 9 
και 10 για τα πολυμερή και την ΚΣΥ 8 για 
τα γεωπονικά πρόσθετα.

Or. en
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Τροπολογία 473
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) υποπροϊόντα της βιομηχανίας 
ζωοτροφών, τα οποία αναφέρονται στον 
κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013·

Or. de

Τροπολογία 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πολυμερή, ή ε) πολυμερή με εξαίρεση όσα 
χρησιμοποιούνται σε υποστρώματα 
καλλιέργειας που δεν έρχονται σε επαφή 
με το έδαφος, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πολυμερή ως 
συνδετικά υλικά για υποστρώματα καλλιέργειας τα οποία δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 
Τα εν λόγω πολυμερή δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων, των ανθρώπων, των 
φυτών ή του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 475
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 1
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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 έχουν 
υποστεί φυσική, μηχανική ή βιοχημική 
επεξεργασία η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει περαιτέρω συμπύκνωση, 
καθαρισμό και/ή ανάμειξη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η χημική φύση των 
συστατικών του δεν τροποποιείται 
σκοπίμως από χημικές και/ή μικροβιακές 
διαδικασίες. 

Or. en

Τροπολογία 476
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 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 έχουν 
υποστεί ελάχιστη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κοκκοποίησης, του τεμαχισμού, της 
εξώθησης, της επεξεργασίας κατάψυξης, 
της φωτοϋγειονομικής θερμικής 
επεξεργασίας, της κοσκίνισης, της 
εξισορρόπησης θρεπτικών συστατικών,
της κοπής, της άλεσης, της λειοτρίβησης,
της φυγοκέντρησης, της συμπίεσης, της 
ξήρανσης, της λυοφιλίωσης ή της 
εκχύλισης με νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υποστρώματα καλλιέργειας είναι καίριας σημασίας για τη φυτοκομική παραγωγή. Τα κοινά 
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υλικά υποστρωμάτων καλλιέργειας με βάση τα φυτά υφίστανται πρόσθετη επεξεργασία για 
λόγους φυτοϋγειονομικής προστασίας. Η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να περιληφθεί 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρεία διαθεσιμότητα υποστρωμάτων καλλιέργειας σε 
ανταγωνιστικές τιμές.

Τροπολογία 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 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 
επεξεργασίας κατά του παγετού, της 
απολύμανσης με τη χρήση θερμότητας ή 
της εκχύλισης με νερό.

Or. en

Τροπολογία 478
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 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 
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επεξεργασίας κατά του παγετού, της 
απολύμανσης με τη χρήση θερμότητας ή 
της εκχύλισης με νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να καταστεί περισσότερο ολοκληρωμένη διότι το εύρος των 
φυτικών εκχυλισμάτων και των συναφών διαδικασιών εκχύλισης που χρησιμοποιούνται εδώ 
και πολλά χρόνια και/ή έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ευρύτερο.  Ωστόσο, 
η πρόταση θα πρέπει να μην επιτρέπει επικίνδυνες επεξεργασίες, όπως η ακτινοβόληση.

Τροπολογία 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 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 
επεξεργασίας κατά του παγετού, της 
απολύμανσης με τη χρήση θερμότητας ή 
της εκχύλισης με νερό.

Or. en

Τροπολογία 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
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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.

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 
επεξεργασίας κατάψυξης, της 
ακτινοβόλησης, της απολύμανσης με τη 
χρήση θερμότητας ή της εκχύλισης με 
νερό.

Or. en

Τροπολογία 481
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 2 – σημείο 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια για τους χρήστες του λιπάσματος, ο ορισμός των 
φυτών δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ορισμό άλλων υλικών όπως τα φύκη.

Τροπολογία 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ που 
προέρχεται από αερόβια κομποστοποίηση 
ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
υλικά εισροής αποκλειστικά:

1. Ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ
επιτρέπεται να περιέχει κομπόστ, ένα υγρό 
και μη υγρό μικροβιακό ή μη μικροβιακό 
εκχύλισμα κομπόστ που προέρχεται από 
αερόβια κομποστοποίηση, και τον πιθανό 
μετέπειτα πολλαπλασιασμό των φυσικά 
παραγόμενων μικροβιακών προϊόντων
ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
υλικά εισροής αποκλειστικά:

Or. en

Τροπολογία 483
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή 
μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί 
επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, 
μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση 
στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με 
νερό, με απόσταξη με υδρατμούς ή με 
θέρμανση αποκλειστικά για την αφαίρεση 
του νερού, ή οι οποίοι/τα οποία 
λαμβάνονται από τον αέρα με 
οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από

γ) Ζώντες ή νεκρούς οργανισμούς ή 
μέρη αυτών, οι οποίοι/τα οποία δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί 
επεξεργασία μόνο με χειροκίνητα, 
μηχανικά ή βαρυτικά μέσα, με διάλυση 
στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με 
νερό, εκτός από

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κομπόστ δεν είναι αποστειρωμένο υπόστρωμα καλλιέργειας. Δεν αποτελεί μόνο πηγή 
θρεπτικών συστατικών αλλά και ένα εμβόλιο έμβιων οργανισμών οι οποίοι θα αποικίσουν το 
υπόστρωμα στο οποίο εισάγονται (π.χ. υποβαθμισμένο έδαφος) και θα εκκινήσουν ανακύκλωση 
θρεπτικών στοιχείων μέσω έμβιων διαδικασιών. Ως εκ τούτου, η αποστείρωση του κομπόστ με 
θέρμανση ή με επεξεργασία ατμού καταστρέφει οποιαδήποτε επωφελή λειτουργία 
ενοφθαλμισμού που θα εξυπηρετούσε. Για να αποτραπεί η κατανόηση του «κομπόστ» ως 
αποστειρωμένου υποστρώματος καλλιέργειας, πρέπει να αναθεωρηθεί η ορολογία. Αλλά ως 
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έχει, δεν είναι σαφής η πρόθεση του νομοσχεδίου.

Τροπολογία 484
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ ή 
ιλύ βυθοκόρησης, και

- λυματολάσπη, βιομηχανική ιλύ 
(εκτός των μη αναλώσιμων 
υπολειμμάτων τροφών, της χορτονομής 
και των φυτειών που συνδέονται με τα 
αγροκαύσιμα) ή ιλύ βυθοκόρησης, και

Or. en

Τροπολογία 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 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 οι γραμμές παραγωγής για 
την επεξεργασία των υλικών εισροής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω 
διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές 
παραγωγής για την επεξεργασία υλικών 
εισροής άλλων από αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και

Or. en

Τροπολογία 486
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 3 – σημείο 5
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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 [Publications office: 
Please insert the date occurring 2 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 5 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.

Or. en

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 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 4 – σημείο 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 οι γραμμές παραγωγής για 
την επεξεργασία των υλικών εισροής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω 
διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές 
παραγωγής για την επεξεργασία υλικών 
εισροής άλλων από αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και

Or. en
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Τροπολογία 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 5 – σημείο 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 οι γραμμές παραγωγής για 
την επεξεργασία των υλικών εισροής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω 
διαχωρίζονται σαφώς από τις γραμμές 
παραγωγής για την επεξεργασία υλικών 
εισροής άλλων από αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και

Or. en

Τροπολογία 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 7 – πρώτο εδάφιο – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δεν έχουν υποστεί άλλη
επεξεργασία εκτός από ξήρανση ή 
λυοφιλίωση και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 490
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 7 – πρώτο εδάφιο – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δεν έχουν υποστεί άλλη 
επεξεργασία εκτός από ξήρανση ή 
λυοφιλίωση και

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 491
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 7 – πρώτο εδάφιο – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα:

διαγράφεται

Azotobacter spp.

Μυκορριζικοί μύκητες

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη πολλά άλλα είδη και οι μικροβιακές κοινοπραξίες τους που χρησιμοποιούνται 
και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους γεωργούς και τα οποία ήδη αναγνωρίζονται σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 8 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει 
τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος λίπανσης, 
μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω 
ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού για προϊόντα 
που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα (συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογικών πρόσθετων, όπως: οι 
λυτικοί, αντιαφριστικοί, αντιστατικοί 
παράγοντες, οι βαφές και οι ρεολογικοί 
παράγοντες) που αποσκοπεί στο να 
βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος 
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παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση 
της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για 
προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 
παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

Or. en

Τροπολογία 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 8 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει 
τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος λίπανσης, 
μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω 
ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού για προϊόντα 
που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 
παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα (συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογικών πρόσθετων, όπως: οι 
λυτικοί, αντιαφριστικοί, αντιστατικοί 
παράγοντες, οι βαφές και οι ρεολογικοί 
παράγοντες) που αποσκοπεί στο να 
βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος 
λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση 
της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για 
προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 
παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

Or. en

Τροπολογία 494
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 8 – σημείο 1



AM\1121500EL.docx 73/145 PE602.754v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει 
τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών 
συστατικών του προϊόντος λίπανσης, 
μόνον εφόσον η συμμόρφωση της εν λόγω 
ουσίας ή του μείγματος με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού για προϊόντα 
που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 
παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

1. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE επιτρέπεται να περιέχει μια ουσία ή ένα 
μείγμα (συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογικών πρόσθετων, όπως: οι 
λυτικοί, αντιαφριστικοί, αντιστατικοί 
παράγοντες, οι βαφές και οι ρεολογικοί 
παράγοντες) που αποσκοπεί στο να 
βελτιώσει τον τρόπο απελευθέρωσης των 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος 
λίπανσης, μόνον εφόσον η συμμόρφωση 
της εν λόγω ουσίας ή του μείγματος με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για 
προϊόντα που εμπίπτουν στην ΚΛΠ 5 του 
παραρτήματος Ι έχει αποδειχθεί σύμφωνα 
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ισχύουν για τα εν λόγω 
γεωπονικά πρόσθετα.

Or. en

Τροπολογία 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 8 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο 
αναστολέα νιτροποίησης, όπως αναφέρεται 
στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι) του παραρτήματος I, 
μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της 
συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος 
λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από 
άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) και 
ουρίας (CH4N2O).

3. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο 
αναστολέα νιτροποίησης, όπως αναφέρεται 
στην ΚΛΠ 5(Α)(Ι) του παραρτήματος I, 
μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της 
συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος 
λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από 
άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) ή 
αμμωνίου (ΝΗ4+) και ουρίας (CH4N2O).

Or. en

Τροπολογία 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 8 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο 
αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται 
στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, 
μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της 
συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος 
λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από 
άζωτο (Ν) σε μορφή ουρίας (CH4N2O).

4. Ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE μπορεί να περιέχει συμμορφούμενο 
αναστολέα ουρεάσης, όπως αναφέρεται 
στην ΚΛΠ 5(Α)(ΙΙ) του παραρτήματος I, 
μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50 % της 
συνολικής περιεκτικότητας του προϊόντος 
λίπανσης σε άζωτο (N) συνίσταται από 
άζωτο (Ν) σε μορφή αμμωνίου (NH4+) ή 
αμμωνίου (ΝΗ4+) και ουρίας (CH4N2O).

Or. en

Τροπολογία 497
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 9 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυμερή δεν περιέχουν 
φορμαλδεΰδη.

3. Τα πολυμερή δεν περιέχουν κατά 
το μέγιστο 600 ppm ελεύθερης 
φορμαλδεΰδης.

Or. en

Τροπολογία 498
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η βελτίωση της διείσδυσης του 
νερού στο έδαφος.

Or. de
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Τροπολογία 499
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

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 [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 σε 
σύγκριση με κατάλληλο πρότυπο στη
δοκιμή βιοαποδόμησης. Τα κριτήρια
βιοαποδομησιμότητας καθώς και η 
ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου δοκιμής 
για τη βιοαποδόμηση αξιολογούνται με 
βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία και ισχύουν από την [τρία έτη 
μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος χρειάζεται χρόνο για να αναπτύξει νέες τεχνολογίες επίστρωσης ούτως ώστε να 
προσαρμοστεί για να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται ο καθορισμός προτύπων για τη βιοαποδόμηση με κατάλληλες μεθόδους δοκιμής 3 
έτη μετά την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Τροπολογία 500
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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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 [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 12 
μηνών το αργότερο σε δοκιμή 
βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται 
στα σημεία α) έως γ) παρακάτω, η οποία 
θα πρέπει επίσης να διενεργείται υπό 
ρεαλιστικές συνθήκες in vivo, 
λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς 
βαθμούς αποσύνθεσης που ισχύουν υπό 
αναερόβιες συνθήκες, σε υδροβιότοπους 
ή κάτω από το νερό, σε συνθήκες 
πλημμύρας ή σε παγωμένα εδάφη.

Or. en

Τροπολογία 501
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

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 

2. Από την [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation], 
οι παράγοντες επικάλυψης πρέπει να 
πληρούν 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 
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βιοαποδομησιμότητας όπως καθορίζεται 
στα σημεία α) έως γ) παρακάτω.

αργότερο σε δοκιμή βιοαποδομησιμότητας 
όπως καθορίζεται στα σημεία α) έως γ) 
παρακάτω.

Or. de

Τροπολογία 502
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 504
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Σκόνη μικροκρυσταλλικής 
κυτταρίνης με τις ίδιες διαστάσεις όπως 
και το δοκιμαζόμενο υλικό 
χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς στη 
δοκιμή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 505
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 10 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – ΚΣΥ 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Or. it

Τροπολογία 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΣΥ 11α: ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1. 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, 
υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε 
αυτό:

2. Έως την [Publications office, 
please insert the date occurring 5 years 
after the publication of this regulation in 
the Official Journal of the European 
Union], τα κάτωθι βιομηχανικά 
υποπροϊόντα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
ως συστατικά υλικά των προϊόντων 
λίπανσης με σήμανση CE: θειικό 
αμμώνιο, θειικό οξύ, θειικό σίδηρο, 
αμμωνία, θειικό μαγνήσιο, νιτρικό 
μαγνήσιο και λυτικοί παράγοντες, εφόσον 
λαμβάνονται ως υποπροϊόντα ή 
παραπροϊόντα συγκεκριμένων 
βιομηχανικών διεργασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
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industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Τροπολογία 508
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οδηγίες για την προβλεπόμενη 
χρήση, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης δόσης και των φυτών για 
τα οποία προορίζεται·

γ) Ενδείξεις χρήσης, σύμφωνα με 
την ορθή γεωργική πρακτική, τη 
νομοθεσία της Ένωσης και τους εθνικούς 
κανόνες ως μέρος ενός σχεδίου λίπανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί είναι επαγγελματίες χρήστες οργανικών λιπασμάτων. Οι οδηγίες σχετικά με την 
προβλεπόμενη χρήση ή τα στοχευόμενα φυτά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά δεδομένου ότι 
τα προϊόντα λίπανσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς. Το επίπεδο των
πληροφοριών που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας πρέπει να είναι διαχειρίσιμο 
τόσο για τους παρασκευαστές όσο και για τους γεωργούς. 

Τροπολογία 509
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οδηγίες για την προβλεπόμενη 
χρήση, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης δόσης και των φυτών για 
τα οποία προορίζεται·

γ) Οδηγίες για την προβλεπόμενη 
χρήση, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης δόσης, της αποθήκευσης, 
του χρόνου εφαρμογής, των φυτών ή των 
μανιταριών για τα οποία προορίζεται και, 
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κατά περίπτωση, της μεθόδου εφαρμογής 
για την αποφυγή ανεπιθύμητων 
εκπομπών:

Or. en

Τροπολογία 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οδηγίες για την προβλεπόμενη 
χρήση, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης δόσης και των φυτών για 
τα οποία προορίζεται·

γ) Σύντομες οδηγίες για την 
προβλεπόμενη χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης 
δόσης και των φυτών για τα οποία 
προορίζεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί είναι επαγγελματίες χρήστες οργανικών λιπασμάτων. Οι οδηγίες σχετικά με την 
προβλεπόμενη χρήση ή τα στοχευόμενα φυτά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά δεδομένου ότι τα 
προϊόντα λίπανσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς. Το επίπεδο των
πληροφοριών που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας πρέπει να είναι διαχειρίσιμο 
τόσο για τους παρασκευαστές όσο και για τους γεωργούς.  

Τροπολογία 511
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Περιγραφή όλων των συστατικών 
που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 5 % 
του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα 
σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με 
ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών 

ε) Περιγραφή όλων των συστατικών 
που περιέχονται κατά βάρος προϊόντος, 
κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε 
ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων 
κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 
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συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. enΑιτιολόγηση

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Τροπολογία 512
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Περιγραφή όλων των συστατικών 
που περιέχονται σε ποσοστό άνω του 5 % 
του βάρους του προϊόντος, κατά φθίνουσα 
σειρά περιεκτικότητας σε ξηρό βάρος, με 
ένδειξη των αντίστοιχων κατηγοριών 
συστατικών υλικών (ΚΣΥ) όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

ε) Περιγραφή όλων των συστατικών 
που περιέχονται κατά βάρος προϊόντος, 
κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας σε 
ξηρό βάρος, με ένδειξη των αντίστοιχων 
κατηγοριών συστατικών υλικών (ΚΣΥ) 
όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 513
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Η περιεκτικότητα σε βαρέα 
μέταλλα του προϊόντος λίπανσης της ΕΕ 
η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος 
των 3 τελευταίων αναλύσεων που 
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πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 514
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει 
έγγραφο καθοδήγησης με το οποίο 
παρέχονται σαφήνεια και παραδείγματα 
στους παρασκευαστές και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με τη 
μορφή που θα πρέπει να έχει η ετικέτα. 
Στο εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης 
προσδιορίζεται επίσης το είδος των 
σημαντικών πληροφοριών όπως 
αναφέρονται στο μέρος 1 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια ελέγχων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς και η 
συμμόρφωση των παρασκευαστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει σε έγγραφο 
καθοδήγησης συγκεκριμένες απαιτήσεις και οπτικές πτυχές των ετικετών λιπασμάτων.

Τροπολογία 515
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 8 α (νέο)



PE602.754v01-00 84/145 AM\1121500EL.docx

EL

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».

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

Or. en

Τροπολογία 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η περιεκτικότητα σε αναστολέα 
νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, 
κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που 
βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου 
(NH4+) και αζώτου ουρίας (CH4N2O).

β) Η περιεκτικότητα σε αναστολέα 
νιτροποίησης εκφράζεται σε ποσοστό, 
κατά μάζα, του ολικού αζώτου (N) που 
βρίσκεται σε μορφή αζώτου αμμωνίου 
(NH4+) ή αζώτου αμμωνίου (NH4+) και 
αζώτου ουρίας (CH4N2O).

Or. en
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Τροπολογία 517
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με 
τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά 
N–P–K·

α) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με 
τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά 
N–P–K· η δηλούμενη περιεκτικότητα σε 
άζωτο προκύπτει από το σύνολο του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, του 
αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία και 
του αζώτου από κυάνιο.

Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα 
ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να 
είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά 
δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται 
φωσφορικά λιπάσματα:

– διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 
25% επί του ολικού φωσφόρου,

– διαλυτότητα σε ουδέτερο κιτρικό 
αμμώνιο: ελάχιστο επίπεδο 30% επί του 
ολικού φωσφόρου,

– διαλυτότητα σε μυρμηκικό οξύ (μόνο 
για μαλακά ορυκτά φωσφορικά άλατα): 
ελάχιστο επίπεδο 35% επί του ολικού 
φωσφόρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια της επισήμανσης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν όλες οι 
αζωτούχες μορφές του ολικού αζώτου και η τιμή διαλυτότητας του φωσφόρου. Προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση του φωσφόρου από τα φυτά, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά 
από το διαλυτό κλάσμα από τις ρίζες, είναι αναγκαίος ο καθορισμός του δηλούμενου επιπέδου 
διαλυτότητας του φωσφόρου της κοπριάς.
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Τροπολογία 518
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή
νάτριο (Na), με τα χημικά τους σύμβολα 
και με τη σειρά Mg–Ca–S–Na·

β) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), νάτριο 
(Na) ή θείο (S), με τα χημικά τους 
σύμβολα και με τη σειρά Ca-Mg-Na-S·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 519
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αριθμοί που υποδεικνύουν την
περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή 
κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς 
εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη 
συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο 
(Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο 
(Na)·

γ) αριθμοί που υποδεικνύουν τη μέση
περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή 
κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς 
εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη 
συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο 
(Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο 
(Na)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για οργανικά λιπάσματα, δεν είναι πάντα δυνατή η πλήρης επισήμανση της ακριβούς, ποσοτικά 
προσδιορισμένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά λόγω του ειδικού χαρακτήρα και/ή της 
φυσικής προέλευσης του λιπάσματος – οι ποσότητες/ συγκεντρώσεις μεταβάλλονται με φυσικό 
τρόπο σε έμβια συστήματα.
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Τροπολογία 520
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αριθμοί που υποδεικνύουν την
περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή 
κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς 
εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη 
συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο 
(Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο 
(Na)·

γ) αριθμοί που υποδεικνύουν τη μέση
περιεκτικότητα στα δηλούμενα θρεπτικά 
συστατικά άζωτο (N), φώσφορος (P) ή 
κάλιο (K), ακολουθούμενα από αριθμούς 
εντός παρενθέσεων που υποδεικνύουν τη 
συνολική περιεκτικότητα σε μαγνήσιο 
(Mg), ασβέστιο (Ca), θείο (S) ή νάτριο 
(Na)·

Or. en

Τροπολογία 521
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

● Οργανικός άνθρακας (C)· και ● Οργανικός άνθρακας (C) και λόγος 
άνθρακα προς άζωτο (C/N)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λόγος άνθρακα προς άζωτο θα πρέπει επίσης να αναφέρεται καθώς αποτελεί ένδειξη του 
βαθμού μετατροπής σε ανόργανες ουσίες, της διαθεσιμότητας αζώτου.

Τροπολογία 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Α) – σημείο 1 – στοιχείο δ – έκτη περίπτωση



PE602.754v01-00 88/145 AM\1121500EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Οργανικός άνθρακας (C)· και - Οργανικός άνθρακας (C) και λόγος 
άνθρακα προς άζωτο (C/N)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λόγος άνθρακα προς άζωτο θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα καθώς αποτελεί ένδειξη 
του βαθμού μετατροπής σε ανόργανες ουσίες και της διαθεσιμότητας αζώτου για το φυτό.  
Χωρίς αυτό, θα μπορούσε να αναγράφεται το άζωτο που δεν είναι διαθέσιμο για το φυτό.

Τροπολογία 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 
αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι υπερβολικά ασαφής.  Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι «πληροφορίες για τις 
πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» ούτε ποια είναι ακριβώς τα «κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης».  Επιπλέον, οι παραγωγοί ουρίας βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση εξαιτίας 
της ανάγκης για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα οποία δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν στην ουρία (δεν προβλέπεται δέσμευση άνθρακα για την ουρία).  Τέλος, δεν 
έχουν θεσπιστεί παρόμοιες διατάξεις για την κοπριά και τα οργανικά λιπάσματα.

Τροπολογία 524
Edward Czesak
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 
αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι υπερβολικά ασαφής. Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι «πληροφορίες για τις 
πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» ούτε ποια είναι ακριβώς τα «κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης». Επιπλέον, οι παραγωγοί ουρίας βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση εξαιτίας 
της ανάγκης για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα οποία δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν στην ουρία (δεν προβλέπεται δέσμευση άνθρακα για την ουρία). Τέλος, δεν 
έχουν θεσπιστεί παρόμοιες διατάξεις για την κοπριά και τα οργανικά λιπάσματα.

Τροπολογία 525
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

● Ολική περιεκτικότητα σε 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

● Περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο 
κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ολικό» δεν ισχύει από γεωπονικής πλευράς ειδικά σε συνθήκες υψηλού και ουδέτερου 
pH και χαμηλές βροχοπτώσεις. Το διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο και νερό είναι το διαθέσιμο 
κλάσμα για τα φυτά, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σε γεωργούς.
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Τροπολογία 526
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο δ – δεύτερη περίπτωση –

τρίτη υποπερίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά 
φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό 
οξύ·

– περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5)  διαλυτό σε ανόργανα 
οξέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, διατίθεται μόνο σε συνθήκες εδάφους με πολύ χαμηλές τιμές pH και 
υψηλές βροχοπτώσεις. Για να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σε γεωργούς, η πληροφορία 
αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα.

Τροπολογία 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 
αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 528
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – σημείο 2 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

● Περιεκτικότητα σε οργανικό 
άνθρακα (C)· και

● Οργανικός άνθρακας (C) και λόγος 
άνθρακα προς άζωτο (C/N)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λόγος άνθρακα προς άζωτο θα πρέπει επίσης να αναφέρεται καθώς αποτελεί ένδειξη του 
βαθμού μετατροπής σε ανόργανες ουσίες, της διαθεσιμότητας αζώτου.

Τροπολογία 529
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Β) – σημείο 2 α (νέο)

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) εάν η περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd) 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 mg/kg 
πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 
δηλώνεται η πραγματική περιεκτικότητα 
σε κάδμιο (Cd) σε mg/kg 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 μικρότερο από 20 
mg/kg πεντοξειδίου του φωσφόρου 
(P2O5).

Or. en
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Τροπολογία 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με 
τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά 
N–P–K·

α) τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά 
άζωτο (N), φώσφορος (P) ή κάλιο (K), με 
τα χημικά τους σύμβολα και με τη σειρά 
N–P–K. Η δηλούμενη περιεκτικότητα σε 
άζωτο προκύπτει από το άθροισμα του 
αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού 
αζώτου, του ουρεϊκού αζώτου, του 
αζώτου από φορμαλδεϋδουρία, του 
αζώτου από ισοβουτυλιδενοδιουρία, και 
του αζώτου από κροτωνυλιδενοδιουρία.

Τα φωσφορικά λιπάσματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα 
ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας ώστε να 
είναι διαθέσιμα στα φυτά, διαφορετικά 
δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται 
φωσφορικά λιπάσματα:

– διαλυτότητα στο νερό: ελάχιστο επίπεδο 
40% επί του ολικού πεντοξειδίου του 
φωσφόρου,

– ελάχιστο επίπεδο 75 % επί του ολικού 
πεντοξειδίου του φωσφόρου, διαλυτότητα 
σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο,

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

Or. en

Τροπολογία 531
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – δεύτερη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

● Ολική περιεκτικότητα σε 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

● Περιεκτικότητα σε πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο 
κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ολικό» δεν ισχύει από γεωπονικής πλευράς ειδικά σε συνθήκες υψηλού και ουδέτερου 
pH και χαμηλές βροχοπτώσεις. Το διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο και νερό είναι το διαθέσιμο 
κλάσμα για τα φυτά, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σε γεωργούς.

Τροπολογία 532
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – δεύτερη περίπτωση –
τρίτη υποπερίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά 
φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό
οξύ·

- πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 
διαλυτό μόνο σε ανόργανο οξύ·

Or. en

Τροπολογία 533
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – δεύτερη περίπτωση –
τρίτη υποπερίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εάν υπάρχουν αλεσμένα μαλακά 
φωσφορικά άλατα, πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) διαλυτό σε μυρμηκικό 
οξύ·

- πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 
διαλυτό μόνο σε ανόργανα οξέα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, διατίθεται μόνο σε συνθήκες εδάφους με πολύ χαμηλές τιμές pH και 
υψηλές βροχοπτώσεις. Για να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σε γεωργούς, η πληροφορία 
αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα.

Τροπολογία 534
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο δ – τέταρτη περίπτωση –
πρώτη υποπερίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μορφή ως σκόνη ή σύμπηκτα·

Or. en

Τροπολογία 535
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και 
κατά προσέγγιση ποσοστό των 
συστατικών·

Or. en

Τροπολογία 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 

διαγράφεται
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αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι υπερβολικά ασαφής. Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι «πληροφορίες για τις 
πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» ούτε ποια είναι ακριβώς τα «κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης».  Επιπλέον, οι παραγωγοί ουρίας βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση εξαιτίας 
της ανάγκης για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα οποία δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν στην ουρία (δεν προβλέπεται δέσμευση άνθρακα για την ουρία).  Τέλος, δεν 
έχουν θεσπιστεί παρόμοιες διατάξεις για την κοπριά και τα οργανικά λιπάσματα.

Τροπολογία 537
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 
αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι υπερβολικά ασαφής. Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι «πληροφορίες για τις 
πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα» ούτε ποια είναι ακριβώς τα «κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης». Επιπλέον, οι παραγωγοί ουρίας βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση εξαιτίας 
της ανάγκης για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα οποία δεν μπορούν να 
αντισταθμίσουν στην ουρία (δεν προβλέπεται δέσμευση άνθρακα για την ουρία). Τέλος, δεν 
έχουν θεσπιστεί παρόμοιες διατάξεις για την κοπριά και τα οργανικά λιπάσματα.



PE602.754v01-00 96/145 AM\1121500EL.docx

EL

Τροπολογία 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν υπάρχει ουρία (CH4N2O), 
πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις 
στην ατμόσφαιρα από την έκλυση 
αμμωνίας κατά τη χρήση του λιπάσματος 
και παραίνεση προς τους χρήστες για τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 539
Pascal Durand

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προϊόντα λίπανσης που 
περιέχουν κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, 
εξασθενές χρώμιο και υδράργυρο κάτω 
του 5 ppm, αντίστοιχα, είναι επιλέξιμα να 
χρησιμοποιούν ορατό «οικολογικό σήμα» 
στη συσκευασία και την ετικέτα τους. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
έγκριση των τεχνικών προτύπων μιας 
τέτοιας ετικέτας.

Or. en

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 540
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προϊόντα λίπανσης που 
περιέχουν κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, 
εξασθενές χρώμιο και υδράργυρο κάτω 
του 5 ppm, αντίστοιχα, είναι επιλέξιμα να 
χρησιμοποιούν ορατό «οικολογικό σήμα» 
στη συσκευασία και την ετικέτα τους. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
έγκριση των τεχνικών προτύπων μιας 
τέτοιας ετικέτας.

Or. en

Τροπολογία 541
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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.
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Or. en

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.

Τροπολογία 542
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – σημείο 1 β (νέο)

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.

Or. en

Τροπολογία 543
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι) – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. 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»)
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α) εάν η περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd) 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 mg/kg 
πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5), 
δηλώνεται η πραγματική περιεκτικότητα 
σε κάδμιο (Cd) σε mg/kg, 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 μικρότερο από 20 
mg/kg πεντοξειδίου του φωσφόρου 
(P2O5).

Or. en

Τροπολογία 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 10 mm, ή

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 1 mm, ή

Or. en

Τροπολογία 545
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 10 mm, ή

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 1 mm, ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εσφαλμένο μέγεθος σωματιδίων σκόνης. Το 10 mm δεν είναι σκόνη.  Τα περισσότερα 
λιπάσματα σε κόκκους είναι μικρότερα από αυτό. Για τη σκόνη πρέπει να καθοριστεί ένα πολύ 
μικρότερο μέγεθος.

Τροπολογία 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) (α) – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 10 mm, ή

γ) σκόνη, εφόσον τουλάχιστον το 90 
% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο με 
διάμετρο οπών 1 mm, ή

Or. en

Τροπολογία 547
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 1 (Γ) (IΙ) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά 
συστατικά στο προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE αναγράφονται με την 
ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με 
την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), 
χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), 
μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρος (Zn), 
ακολουθούμενα από την ονομασία του ή 
των αντισταθμιστικών ιόντων τους,

1. Τα δηλούμενα μικροθρεπτικά 
συστατικά στο προϊόν λίπανσης με 
σήμανση CE αναγράφονται με την 
ονομασία και το χημικό σύμβολό τους, με 
την εξής σειρά: βόριο (B), κοβάλτιο (Co), 
χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), 
μολυβδαίνιο (Mo), σελήνιο (Se), πυρίτιο 
(Si) και ψευδάργυρος (Zn), 
ακολουθούμενα από την ονομασία του ή 
των αντισταθμιστικών ιόντων τους,

Or. en

Τροπολογία 548
Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IIΙ – μέρος 2 – ΚΣΥ 3 – πρώτο εδάφιο – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ολική περιεκτικότητα σε άζωτο 
(N)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μοναδικός σκοπός των βελτιωτικών εδάφους είναι η βελτίωση της φυσικής και χημικής δομής 
του εδάφους και όχι η απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών. Η παροχή της δυνατότητας 
δήλωσης της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη 
ενδεδειγμένες χρήσεις αυτών των προϊόντων.

Τροπολογία 549
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – μέρος 2 – ΚΣΥ 3 – πρώτο εδάφιο – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ολική περιεκτικότητα σε 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μοναδικός σκοπός των βελτιωτικών εδάφους είναι η βελτίωση της φυσικής και χημικής δομής 
του εδάφους και όχι η απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών. Η παροχή της δυνατότητας 
δήλωσης της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη 
ενδεδειγμένες χρήσεις αυτών των προϊόντων.

Τροπολογία 550
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – μέρος 2 – ΚΣΥ 3 – πρώτο εδάφιο – πέμπτη περίπτωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ολική περιεκτικότητα σε οξείδιο 
του καλίου (K2O)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μοναδικός σκοπός των βελτιωτικών εδάφους είναι η βελτίωση της φυσικής και χημικής δομής 
του εδάφους και όχι η απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών. Η παροχή της δυνατότητας 
δήλωσης της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά θα μπορούσε να ενθαρρύνει παράτυπες 
χρήσεις αυτών των προϊόντων.

Τροπολογία 551
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – ΚΛΠ 6 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ένδειξη ότι το προϊόν δεν είναι 
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 
παραμέτρους

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 
παραμέτρους

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 20% σχετική 
απόκλιση από τη 

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
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δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό και 
υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 

Ολικό και 
υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 
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ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 
του νατρίου

συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 
του νατρίου

συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Δηλούμενες 
μορφές αζώτου, 
φωσφόρου και 
καλίου

Διμερή: μέγιστη 
ανοχή, σε 
απόλυτες τιμές, 
1,1 αζώτου (N) 
και 0,5 
οργανικού 
αζώτου (N), 1,1 
πεντοξειδίου του 
φωσφόρου 
(P2O5), 1,1 ολικό 
οξείδιο του 
καλίου (K2O) και 
1,5 για το 
άθροισμα δύο 
θρεπτικών 
συστατικών.

Τριμερή: μέγιστη 
ανοχή, σε 
απόλυτες τιμές, 
1,1 αζώτου (N) 
και 0,5 
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οργανικού 
αζώτου (N), 1,1 
πεντοξειδίου του 
φωσφόρου 
(P2O5), 1,1 ολικό 
οξείδιο του 
καλίου (K2O) και 
1,9 για το 
άθροισμα τριών 
θρεπτικών 
συστατικών.

± 10 % της 
συνολικής 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
κάθε θρεπτικού 
συστατικού, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 553
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 
παραμέτρους

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 
παραμέτρους

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 20% σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
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μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό και 
υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 
ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 
συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 

Ολικό και 
υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 
ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 
συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 
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του νατρίου μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

του νατρίου μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εγγυάται πλήρη αποδοτικότητα των προϊόντων που θα πωλούνται 
στους γεωργούς. Ωστόσο, απαιτείται εύλογη ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες 
παραγωγής.

Τροπολογία 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 

Επιτρεπόμενη 
ανοχή για τη 
δηλούμενη 
περιεκτικότητα 
σε θρεπτικά 
συστατικά και 
άλλες δηλούμενες 
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παραμέτρους παραμέτρους

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικός 
άνθρακας (C)

± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Περιεκτικότητα 
σε ξηρά ουσία

± 5,0 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολική 
περιεκτικότητα 
σε πεντοξείδιο 
του φωσφόρου 
(P2O5)

± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του 
καλίου (K2O)

± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 
ποσοστιαίας 
μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό και ± 25% της Ολικό και ± 25% της 
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υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 
ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 
του νατρίου

δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 
συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

υδατοδιαλυτό 
οξείδιο του 
μαγνησίου, 
οξείδιο του 
ασβεστίου, 
τριοξείδιο του 
θείου ή οξείδιο 
του νατρίου

δηλούμενης 
περιεκτικότητας 
αυτών των 
θρεπτικών 
συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός 
(Cu)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,5 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός 
ψευδάργυρος 
(Zn)

± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική 
απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εγγυάται πλήρη αποδοτικότητα των προϊόντων που θα πωλούνται 
στους γεωργούς. Ωστόσο, απαιτείται εύλογη ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες 
παραγωγής.

Τροπολογία 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Β) – πίνακας 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 
2 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, 
μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 
2 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές για κάθε 
θρεπτικό συστατικό 
χωριστά και για το 
άθροισμα των θρεπτικών 
συστατικών

-50% και +100% της 
δηλούμενης περιεκτικότητας 
αυτών των θρεπτικών 
συστατικών, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση -2 και +4
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβληθεί ένα σωρευτικό όριο για τα κύρια θρεπτικά συστατικά.  Σύμφωνα με την 
παρούσα διατύπωση, είναι δυνατή μια συνολική απόκλιση 6% κατά την παραγωγή ΝΡΚ (2% 
ανά θρεπτικό συστατικό, άζωτο (N), φώσφορο (P) και κάλιο (K), χωριστά).  Αυτό είναι πολύ 
παραπλανητικό για τον γεωργό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 2% είναι ένα συνολικό 
ανυπέρβλητο όριο.  Όσον αφορά τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά, που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υλικά, απαιτούνται υψηλότεροι και πιο ευέλικτοι κανόνες 
ανοχής για τη διαδικασία παραγωγής.
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Τροπολογία 556
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Β) – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές για κάθε 
θρεπτικό συστατικό χωριστά 
και για το άθροισμα των 
θρεπτικών συστατικών

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Or. en

Τροπολογία 557
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Β) – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
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μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές 

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Οι ανοχές σε πεντοξείδιο του 
φωσφόρου αφορούν 
πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο 
κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο και νερό είναι το διαθέσιμο κλάσμα για 
τα φυτά.

Τροπολογία 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οργανικός άνθρακας: ± 20 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Οργανικός άνθρακας: ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο: ± 50 % σχετική απόκλιση 
από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο: ± 15 % σχετική απόκλιση 
από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός (Cu) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός (Cu) ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Or. en

Τροπολογία 559
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1(Β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οργανικός άνθρακας: ± 20% σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων 
μονάδων σε απόλυτες τιμές  

Οργανικός άνθρακας: ± 15 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο: ± 50% σχετική απόκλιση 
από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Οργανικό άζωτο: ± 15 % σχετική απόκλιση 
από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός (Cu) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός χαλκός (Cu) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές

Ολικός ψευδάργυρος (Zn) ± 50 % σχετική 
απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων 
σε απόλυτες τιμές
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εγγυάται την πλήρη αποδοτικότητα των προϊόντων που θα 
πωλούνται στους γεωργούς. Ωστόσο, απαιτείται εύλογη ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διαδικασίες παραγωγής.

Τροπολογία 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές για κάθε 
θρεπτικό συστατικό χωριστά 
και για το άθροισμα των 

-50% και +100 % της 
δηλούμενης περιεκτικότητας 
αυτών των θρεπτικών 
συστατικών, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση -2 και +4 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές
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θρεπτικών συστατικών

Οι ανωτέρω τιμές ανοχής ισχύουν επίσης για τις μορφές αζώτου και για τις διαλυτότητες.

Κοκκομετρία: ± 20 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβληθεί ένα σωρευτικό όριο για τα κύρια θρεπτικά συστατικά.  Σύμφωνα με την 
παρούσα διατύπωση, είναι δυνατή μια συνολική απόκλιση 6% κατά την παραγωγή ΝΡΚ (2% 
ανά θρεπτικό συστατικό, άζωτο (N), φώσφορο (P) και κάλιο (K), χωριστά). Αυτό είναι πολύ 
παραπλανητικό για τον γεωργό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 2% είναι ένα συνολικό 
ανυπέρβλητο όριο. Όσον αφορά τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά, που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υλικά, απαιτούνται υψηλότεροι και πιο ευέλικτοι κανόνες 
ανοχής για τη διαδικασία παραγωγής. Η αρχικά προτεινόμενη ανοχή (± 10 %) για την 
κοκκομετρία είναι υπερβολικά αυστηρή καθώς η μέτρηση εξαρτάται πολύ από τη 
δειγματοληψία. Η σχετική απόκλιση ± 5 % από τη δηλούμενη τιμή για την ποσότητα είναι 
υπερβολικά υψηλή.

Τροπολογία 561
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή



PE602.754v01-00 116/145 AM\1121500EL.docx

EL

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές για κάθε 
θρεπτικό συστατικό χωριστά 
και για το άθροισμα των 
θρεπτικών συστατικών

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Οι ανωτέρω τιμές ανοχής ισχύουν επίσης για τις μορφές αζώτου και για τις διαλυτότητες.

Κοκκομετρία: ± 20 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβληθεί ένα σωρευτικό όριο για τα κύρια θρεπτικά συστατικά.  Σύμφωνα με την 
παρούσα διατύπωση, είναι δυνατή μια συνολική απόκλιση 6% κατά την παραγωγή ΝΡΚ (2% 
ανά θρεπτικό συστατικό, άζωτο (N), φώσφορο (P) και κάλιο (K), χωριστά). Αυτό είναι πολύ 
παραπλανητικό για τον γεωργό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 2% είναι ένα συνολικό 
ανυπέρβλητο όριο. Όσον αφορά τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά, που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως πληρωτικά υλικά, απαιτούνται υψηλότεροι και πιο ευέλικτοι κανόνες 
ανοχής για τη διαδικασία παραγωγής. Η αρχικά προτεινόμενη ανοχή (± 10 %) για την 
κοκκομετρία είναι υπερβολικά αυστηρή καθώς η μέτρηση εξαρτάται πολύ από τη 
δειγματοληψία. Η σχετική απόκλιση ± 5 % από τη δηλούμενη τιμή για την ποσότητα είναι 
υπερβολικά υψηλή.

Τροπολογία 562
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών
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N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές για κάθε 
θρεπτικό συστατικό χωριστά 
και για το άθροισμα των 
θρεπτικών συστατικών

-50% και +100 % της 
δηλούμενης περιεκτικότητας 
αυτών των θρεπτικών 
συστατικών, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση -2 και +4 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Οι ανωτέρω τιμές ανοχής ισχύουν επίσης για τις μορφές αζώτου και για τις διαλυτότητες.

Κοκκομετρία: ± 20 % σχετική απόκλιση ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη τιμή

Or. en

Τροπολογία 563
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
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μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης 
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Τροπολογία

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μορφές ανόργανων 
μακροθρεπτικών συστατικών

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας των 
περιεχόμενων μορφών 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 2 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

± 25% της δηλούμενης 
περιεκτικότητας αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, μέχρι 
μια μέγιστη απόκλιση 1,5 
ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές.

± 25% της 
δηλούμενης
περιεκτικότητας, 
μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 0,9 
ποσοστιαίων 
μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Οι ανοχές σε πεντοξείδιο του 
φωσφόρου αφορούν 
πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5) διαλυτό σε ουδέτερο 
κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο και νερό είναι το διαθέσιμο κλάσμα για 
τα φυτά.

Τροπολογία 564
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοκκομετρία: ± 10 % σχετική απόκλιση Κοκκομετρία: ± 20% σχετική απόκλιση ως 
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ως προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

προς το δηλούμενο ποσοστό υλικού που 
διέρχεται από συγκεκριμένο κόσκινο

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία λόγω των διαδικασιών παραγωγής.

Τροπολογία 565
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 2 (Γ) (I) – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσότητα: ± 5 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα: ± 3 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Or. en

Τροπολογία 566
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 1 (Γ) (I) – δεύτερο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τριμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες 
τιμές, 1,1 Ν· 1,1 P2O5· 1,1 K2O και 1,9 
για το άθροισμα τριών θρεπτικών 
συστατικών.

Διμερή: μέγιστη ανοχή, σε απόλυτες 
τιμές, 1,1 Ν· 1,1 P2O5· 1,1 K2O και 1,5 
για το άθροισμα δύο θρεπτικών 
συστατικών.

Απαιτούνται όρια ανοχής για τις 
δηλούμενες μορφές αζώτου, φωσφόρου 
και καλίου.

± 10 % της συνολικής δηλούμενης 
περιεκτικότητας κάθε θρεπτικού 
συστατικού, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 
2 ποσοστιαίων μονάδων σε απόλυτες 
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τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστούν ανοχές για τα προϊόντα που περιέχουν πάνω από ένα θρεπτικά 
συστατικά, ανάλογα με το αν είναι τριμερή ή διμερή. 

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι γεωργοί λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά στις 
ποσότητες και τις μορφές που χρειάζονται:

- Για να μπορούν να προσαρμόσουν τη λίπανση στις ανάγκες της καλλιέργειας.

- Για να προστατεύουν το περιβάλλον από ανεπαρκείς δόσεις και είδη λιπασμάτων.

Τροπολογία 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές
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Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή κατά τη χρονική στιγμή 
της παρασκευής 

- 25 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή 
εντός της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 
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- 15% σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ότι τα όρια ανοχής πρέπει να επιβάλλονται τόσο 
στην παραγωγή όσο και στη διανομή για να εξασφαλίζεται η ποιότητα των βελτιωτικών 
εδάφους για τον γεωργό.  Ωστόσο, τα επίπεδα ανοχής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διανομή είναι υπερβολικά επιεική και πρέπει να μειωθούν ώστε να προστατεύεται ο γεωργός.

Τροπολογία 568
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 



AM\1121500EL.docx 123/145 PE602.754v01-00

EL

μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

- 25 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός 
της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
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δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

- 15% σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ότι τα όρια ανοχής πρέπει να επιβάλλονται τόσο 
στην παραγωγή όσο και στη διανομή για να εξασφαλίζεται η ποιότητα των βελτιωτικών 
εδάφους για τον γεωργό.  Ωστόσο, τα επίπεδα ανοχής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διανομή είναι υπερβολικά επιεική και πρέπει να μειωθούν ώστε να προστατεύεται ο γεωργός.

Τροπολογία 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές
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Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5 % σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

- 25 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός 
της αλυσίδας διανομής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας παρασκευής

Οργανικός άνθρακας (C) ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε 
απόλυτες τιμές

Ολικό άζωτο (N) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
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μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ολικό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 20% σχετική απόκλιση, μέχρι μια 
μέγιστη απόκλιση 1,0 ποσοστιαίας 
μονάδας σε απόλυτες τιμές

Ξηρά ουσία ± 10% σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή

Ποσότητα - 5% σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση από τη δηλούμενη 
τιμή οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας παρασκευής

Οργανικός άνθρακας (C) / οργανικό άζωτο 
(N)

± 20 % σχετική απόκλιση από τη 
δηλούμενη τιμή, μέχρι μια μέγιστη 
απόκλιση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων σε 
απόλυτες τιμές

Κοκκομετρία ± 10% σχετική απόκλιση ως προς το 
δηλούμενο ποσοστό υλικού που διέρχεται 
από συγκεκριμένο κόσκινο.

Or. en

Τροπολογία 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
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στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 60% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής
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- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ότι τα όρια ανοχής πρέπει να επιβάλλονται τόσο 
στην παραγωγή όσο και στη διανομή για να εξασφαλίζεται η ποιότητα των βελτιωτικών 
εδάφους για τον γεωργό.  Ωστόσο, τα επίπεδα ανοχής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διανομή είναι υπερβολικά επιεική και πρέπει να μειωθούν ώστε να προστατεύεται ο γεωργός.

Τροπολογία 571
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
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συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο



PE602.754v01-00 130/145 AM\1121500EL.docx

EL

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 60% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 0,9 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

- 15 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 60 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ότι τα όρια ανοχής πρέπει να επιβάλλονται τόσο 
στην παραγωγή όσο και στη διανομή για να εξασφαλίζεται η ποιότητα των βελτιωτικών 



AM\1121500EL.docx 131/145 PE602.754v01-00

EL

εδάφους για τον γεωργό.  Ωστόσο, τα επίπεδα ανοχής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη διανομή είναι υπερβολικά επιεική και πρέπει να μειωθούν ώστε να προστατεύεται ο γεωργός.

Τροπολογία 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 3 – ΚΛΠ 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας διανομής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 
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± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75 % σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας διανομής

Τροπολογία

Μορφές του δηλούμενου θρεπτικού 
συστατικού και άλλα δηλούμενα κριτήρια 
ποιότητας

Επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τη 
δηλούμενη παράμετρο

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

pH ± 0,7 κατά τη χρονική στιγμή της 
παρασκευής 

± 1,0 οποιαδήποτε στιγμή εντός της 
αλυσίδας παρασκευής

Ποσότητα, σε όγκο (λίτρα ή m³) - 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
υλικών με μέγεθος σωματιδίων 
μεγαλύτερο των 60 mm

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

Προσδιορισμός ποσότητας (σε όγκο) των 
προδιαμορφωμένων υποστρωμάτων 
καλλιέργειας

- 5 % σχετική απόκλιση κατά τη χρονική
στιγμή της παρασκευής 

- 25% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

Υδατοδιαλυτό άζωτο (N) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής

± 75% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου 
(P2O5)

± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής
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Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) ± 50% σχετική απόκλιση κατά τη χρονική 
στιγμή της παρασκευής 

± 75% σχετική απόκλιση οποιαδήποτε 
στιγμή εντός της αλυσίδας παρασκευής

Or. en

Τροπολογία 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια και διαγράμματα αρχικής 
σύλληψης και παρασκευής,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια και διαγράμματα αρχικής 
σύλληψης και παρασκευής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια και διαγράμματα αρχικής 
σύλληψης και παρασκευής,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 576
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια και διαγράμματα αρχικής 
σύλληψης και παρασκευής,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις περιγραφές και επεξηγήσεις 
που είναι αναγκαίες για την κατανόηση 
των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων 

διαγράφεται
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και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις περιγραφές και επεξηγήσεις 
που είναι αναγκαίες για την κατανόηση 
των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων 
και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 579
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις περιγραφές και επεξηγήσεις 
που είναι αναγκαίες για την κατανόηση 
των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων 
και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης 

διαγράφεται
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με σήμανση CE,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτική διανοητική ιδιοκτησία των 
παρασκευαστών λιπασμάτων. Δεν υπάρχει λόγος να παρέχονται σχέδια και διαγράμματα 
αρχικής σύλληψης και παρασκευής.

Τροπολογία 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 2.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις περιγραφές και επεξηγήσεις 
που είναι αναγκαίες για την κατανόηση 
των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων 
και της χρήσης του προϊόντος λίπανσης 
με σήμανση CE,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 581
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α – σημείο 4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2. Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για 
κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον 
τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση 
του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε 
κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης 
αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE για το οποίο έχει συνταχθεί.

4.2. Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για 
κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον 
τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για περίοδο πέντε ετών από τη θέση 
του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε 
κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης 
αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE για το οποίο έχει συνταχθεί.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του τεχνικού φακέλου και της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ είναι υπερβολικό. Παράλληλα με τις φορολογικές απαιτήσεις, είναι λογικό το 
διάστημα αυτό να μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' 
ελάχιστον, για λογαριασμό του 
παρασκευαστή, προκειμένου να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση με

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε έξι μήνες κατ' 
ελάχιστον στην περίπτωση συνεχούς 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε 
χρόνο για την περιοδική παραγωγή, για 
λογαριασμό του παρασκευαστή, 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
συμμόρφωση με

Or. en

Τροπολογία 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' 
ελάχιστον, για λογαριασμό του 
παρασκευαστή, προκειμένου να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση με

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε έξι μήνες κατ' 
ελάχιστον στην περίπτωση συνεχούς 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε 
χρόνο για την περιοδική παραγωγή, για 
λογαριασμό του παρασκευαστή, 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
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συμμόρφωση με

Or. en

Τροπολογία 584
Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' 
ελάχιστον, για λογαριασμό του 
παρασκευαστή, προκειμένου να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση με

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε έξι μήνες κατ' 
ελάχιστον στην περίπτωση συνεχούς 
λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε 
χρόνο για την περιοδική παραγωγή, για 
λογαριασμό του παρασκευαστή, 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
συμμόρφωση με

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη συχνότητα των δοκιμών είναι υπερβολικά μεγάλη και θα καταστήσει αδύνατη 
τη συνεχή παραγωγή ή ακόμη και την περιοδική, π.χ. ένα μήνα ετησίως, από τις εγκαταστάσεις. 
Για αμφότερες τις εγκαταστάσεις περιοδικής και συνεχούς λειτουργίας, είναι καλύτερο να 
οριστεί χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Τροπολογία 585
Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε 3 μήνες κατ' 
ελάχιστον, για λογαριασμό του 
παρασκευαστή, προκειμένου να 

Οι κύκλοι και η δοκιμή που αναφέρονται 
στα σημεία 4.1–4.3 παρακάτω 
διενεργούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του προϊόντος κάθε 6 μήνες, για 
λογαριασμό του παρασκευαστή, 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
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επαληθευτεί η συμμόρφωση με συμμόρφωση με

Or. en

Αιτιολόγηση

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Τροπολογία 586
Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4.3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3.5α. Ο παρασκευαστής διατηρεί τις 
εκθέσεις δοκιμών μαζί με τον τεχνικό 
φάκελο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.
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Τροπολογία 587
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Α1 – σημείο 5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για 
κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον 
τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για περίοδο 10 ετών από τη θέση 
του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε 
κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE για το οποίο έχει συνταχθεί.

5.2. Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για 
κάθε παρτίδα προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE και τη διατηρεί, μαζί με τον 
τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών 
αρχών για περίοδο πέντε ετών από τη θέση 
του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE σε 
κυκλοφορία. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
αναφέρει το προϊόν λίπανσης με σήμανση 
CE για το οποίο έχει συνταχθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του τεχνικού φακέλου και της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ είναι υπερβολικό. Παράλληλα με τις φορολογικές απαιτήσεις, είναι λογικό το 
διάστημα αυτό να μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 588
Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Α1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Υποχρεώσεις ενημέρωσης και 
επιχειρησιακές υποχρεώσεις των 
κοινοποιημένων οργανισμών

4α.1. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την κοινοποιούσα αρχή 
του και τους άλλους κοινοποιημένους 
οργανισμούς δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού που διεξάγουν παρόμοιες 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια 
προϊόντα, σχετικά με:
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α) τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
του παρασκευαστή με την προθεσμία των 
έξι μηνών για τη διενέργεια των δοκιμών 
που απαιτούνται βάσει του σημείου 4·

β) τυχόν αποτελέσματα δοκιμών που 
αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με την 
απαίτηση εκρηκτικότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ΚΛΠ 
1(Γ)(Ι)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα Ι.

5α.2. Στην περίπτωση που αναφέρεται 
στο σημείο 5α.1. στοιχείο β), ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ζητεί από τον 
παρασκευαστή:

α) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8·

β) να προβεί στη διενέργεια της σχετικής 
δοκιμής κάθε 3 μήνες για διάστημα 1 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Τροπολογία 589
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Β – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο παρασκευαστής διατηρεί στη 
διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των 
παραρτημάτων και των προσθηκών του 

9. Ο παρασκευαστής διατηρεί στη 
διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των 
παραρτημάτων και των προσθηκών του 
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μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από 
τη θέση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE σε κυκλοφορία.

μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 5 έτη από 
τη θέση του προϊόντος λίπανσης με 
σήμανση CE σε κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των 
παραρτημάτων και των προσθηκών του, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, είναι υπερβολικό. 
Παράλληλα με τις φορολογικές απαιτήσεις, είναι λογικό το διάστημα αυτό να μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 590
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Γ – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2 Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε 
παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE και τη διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση 
συμμόρφωσης αναφέρει την παρτίδα 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE για 
την οποία έχει συνταχθεί.

3.2 Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε 
παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE και τη διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών για περίοδο 5 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση 
συμμόρφωσης αναφέρει την παρτίδα 
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE για 
την οποία έχει συνταχθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης της γραπτής δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι 
υπερβολικό. Είναι λογικό το διάστημα αυτό να μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 591
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Δ1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρασκευαστής διατηρεί τον 
τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων 
εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία.

3. Ο παρασκευαστής διατηρεί τον 
τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων 
εθνικών αρχών για περίοδο 5 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του τεχνικού φακέλου είναι υπερβολικό. Είναι 
λογικό το διάστημα αυτό να μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 592
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – Ενότητα Δ1 – σημείο 7.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.2.1 Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε 
παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE και τη διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει την παρτίδα 
προϊόντος για την οποία έχει συνταχθεί.

7.2.1 Ο παρασκευαστής συντάσσει 
γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε 
παρτίδα προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE και τη διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών για περίοδο 5 ετών από τη 
θέση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση 
CE σε κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα είναι υπερβολικό. Είναι λογικό το διάστημα αυτό να 
μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 593
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 2 – ενότητα Δ1 – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών 
από τη θέση του προϊόντος σε κυκλοφορία, 
ο παρασκευαστής διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών:

8. Για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών 
από τη θέση του προϊόντος σε κυκλοφορία, 
ο παρασκευαστής διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα είναι υπερβολικό. Είναι λογικό το διάστημα αυτό να 
μειωθεί σε 5 έτη.

Τροπολογία 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβατό με τον ΠΟΕ όριο καδμίου σε 
προϊόντα λίπανσης

Κάθε παραγωγός προϊόντων λίπανσης 
που είναι σε θέση να αποδείξει, με τρόπο 
που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, ότι 
το μέσο επίπεδο καδμίου στο προϊόν 
λίπανσής του με σήμανση CE που 
διατίθεται στην αγορά δεν υπερβαίνει τα 
80 mg/1 kg P2O5 θεωρείται ότι 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού σχετικά με τα προϊόντα 
λίπανσής του με σήμανση CE όσον αφορά 
το όριο καδμίου στην ΚΛΠ1(Γ)(I) 2(α).

Για παραγωγούς της ΕΕ, η αρμόδια αρχή 
είναι η σχετική αρχή του κράτους μέλους 
όπου έχουν την έδρα τους.

Για παραγωγούς εκτός ΕΕ η αρμόδια 
αρχή είναι η Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration.  It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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