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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ "Σ.Π.Ε.Λ.»

Επί του Νομοσχεδίου του ΥΠ.Α.Α.Τ. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΩΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΖΩΪΚΩΝ  ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και συγκεκριμένα επί 
του άρθρου 49 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 «Λιπάσματα» (Α΄164)

Με το σκεπτικό ότι  τις  νομοθετικές  ρυθμίσεις  που άπτονται  τεχνικών θεμάτων όπως το Άρθρο 49 του 
παρόντος πολυνομοσχεδίου που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να τις  χαρακτηρίζει  η απλότητα η 
σαφήνεια,  ώστε  να  είναι  ευκολοεφαρμόσιμες  από  τους  εμπλεκόμενους  φορείς,  να  μην  επιδέχονται 
παρερμηνειών και να είναι αποτελεσματικές. Επιπλέον είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται στο καθολικό 
αίτημα για μείωση της γραφειοκρατίας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 αφορούν 
στα  Εθνικά  λιπάσματα  &  συναφή  προϊόντα,  επηρεάζονται  όμως  ποικιλοτρόπως  από  του  σχετικούς 
κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  ρυθμίζουν  αποκλειστικά  την  κυκλοφορία  των  ανόργανων 
λιπασμάτων Ε.Ε.. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση αυτών των κατηγοριών προϊόντων 
θρέψης φυτών με την αντίστοιχη των Ε.Ε.  Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι στο άρθρο 49 του υπό συζήτηση  
Σ/Ν  παρατηρούνται  κατά  την  άποψή  μας  πολλές  ασάφειες  και  επικαλύψεις  αρμοδιοτήτων  μεταξύ 
υπουργείων αλλά και κυρίως των υπηρεσιών ελέγχου που πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναδιατύπωση 
των κειμένων.

Στα πλαίσια  των ανωτέρω παρατηρήσεων και  στην  προσπάθειά μας  να συμβάλουμε στην  βελτίωση – 
αποσαφήνιση  των  όσων  διαλαμβάνονται  στο  Άρθρο  49  υποβάλουμε  για  ενημέρωσή  σας  το  παρόν 
υπόμνημα  με  γενικές  παρατηρήσεις   και  αντίστοιχες  προτάσεις,  τα  κύρια  σημεία  συνοπτικά  είναι  τα 
ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. α. «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» 
Σελ 101,102 Ν/Σ παρ.8  σημείο 1. περιπτώσεις στ), θ), ι):
Κατά την άποψή μας δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος καταστροφής λιπασμάτων, πολύ περισ-
σότερο όταν δεν καθορίζεται η σχετική νομοθεσία περί του τρόπου καταστροφής τους. Προτείνουμε 
αναδιατύπωση ως Κεφ. Β  παρ.4 παρακάτω. 

β. «ΑΛΛΟΙΩΣΗ» ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: 
Σελ 103 Ν/Σ παρ.8  σημείο 1. περίπτωση ιζ):
Να διαγραφεί η λέξη «αλλοίωση». Η λέξη «υποβάθμιση» αποδίδει καλύτερα τις μεταβολές στα προϊ-
όντα θρέψης φυτών.
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2. ΠΡΩΤΕΣ (Α΄) ΥΛΕΣ 
Σελ 98 Ν/Σ παρ. 3 σημείο 1. περίπτωση Γ.
Σελ 103 Ν/Σ παρ.8 σημείο1. περίπτωση ιε)
Σελ 105 Ν/Σ παρ. 10 σημείο1. περίπτωση γ)     
α. ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄ΥΛΩΝ ΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑ:  
Να καθοριστεί  η διαδικασία «έγκρισης – διάθεσης της Α΄  ύλης ως λίπασμα» ως Κεφ.Β παρακάτω .

β.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  &  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΧΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  Α΄ΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ:  
Να διαγραφούν οι παράγραφοι 3.Γ. και 10.1.γ) διότι καλύπτονται από την παράγραφο 2 του νομοσχεδί -
ου.

3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κατά την άποψή μας θα πρέπει να διευκρινιστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι αρμοδιότητες των δια-
φόρων  φορέων  εργαστηριακών  αναλύσεων  καθώς  και  ο  τρόπος  κάλυψης  αυτών  των  εξόδων.  
Τα έξοδα ανάλυσης των λιπασμάτων και των συναφών προϊόντων δεν πρέπει να επιβαρύνουν τον ελεγ-
χόμενο εκτός στις περιπτώσεις που υποβάλλεται από αυτόν σχετικό αίτημα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι υπο-
χρέωση της πολιτείας η οποία θα πρέπει να αναλαμβάνει και το αντίστοιχο κόστος όπως εξάλλου ισχύει 
και μέχρι σήμερα. Θα πρέπει επίσης να οριστεί εργαστήριο αναφοράς που θα έχει την αρμοδιότητα 
επίλυσης των διαφορών τόσο μεταξύ των ενδιαφερόμενων όσο και μεταξύ των εργαστηρίων αναφορι-
κά με τις αναλύσεις.

4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΟΙΝΕΣ
Απαιτείται περαιτέρω εξορθολογισμός τους. Διαπιστώνονται πολλές επαναλήψεις – επικαλύψεις για 
την ίδια παράβαση που αναίτια αυξάνουν το κόστος των λιπασμάτων και κατά επέκταση τις τιμές πώλη-
σης αυτών. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ένα πρόστιμο κατά παρτίδα και παράβα-
ση και όχι κατά φορέα ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τον καθορισμό του 
ύψους των προστίμων /αμοιβών, η σκοπιμότητα της παράβασης από ανάλογες παραβάσεις που οφεί-
λονται σε λάθος ή αμέλεια ή και αδυναμία ελέγχου των στοιχείων από τους ενδιαφερομένους, εφόσον 
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος υπέρ του ενδιαφερομένου.

5. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Σελ 102 Ν/Σ παρ.8 σημείο1 περιπτώσεις θ)     & ι)  :
Τοξικότητα συστατικών: Η παρ. 2.α) (σελ. 97 του Ν/Σ) ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι τύποι λιπασμάτων που 
μπορεί να κυκλοφορούν στη Χώρα προσδιορίζονται από τα θρεπτικά συστατικά και τα λοιπά συστατικά 
που περιέχουν, καθώς και τα όρια περιεκτικότητας των δύο κατηγοριών. Κατά συνέπεια, αποκλείεται εκ 
προοιμίου (βάσει παρ.2 σελ. 97Ν/Σ) να εγκριθούν τύποι λιπασμάτων που να περιέχουν τοξικές ουσίες, 
ώστε να καθίσταται περιττή η πρόβλεψη της παρ.8 σημεία θ) & ι) για “ουσίες που είναι τοξικές για τα 
φυτά” λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 1  σημεία Β.α) & Β.β) (σελ. 96 του Ν/Σ).
Κατά την άποψή μας ότι αφορά τις ποιοτικές προδιαγραφές λιπασμάτων και την καταλληλότητα χρήσης 
τους στη γεωργία αρμόδιος φορέας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά το ΥΠ.Α.Α.Τ. 

6. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Αναφορά συγκεκριμένων Κοινοτικών Κανονισμών και στα εθνικά λιπάσματα και όχι παραπομπή αορί-
στως σε αρμοδιότητες φορέων. Κατά επέκταση ίση μεταχείριση των λιπασμάτων Ε.Ε. με τα Εθνικά λι-
πάσματα.
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Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Σελ 97,98 Ν/Σ παρ 3.Β.α) Υποχρεωτικές ενδείξεις σημείο ζζ) : 
Προτείνουμε μεταφορά στις προαιρετικές ενδείξεις όπως ισχύει και στο ΚΑΝ 2003/2003 

2. Σελ 98 Ν/Σ παρ 3.Γ.: 
προτείνουμε να διαγραφεί. Καλύπτεται από την παρ.2 (σελ.97 του Ν/Σ)

3. Σελ. 100 Ν/Σ παρ 6.
Να προστεθεί  σημείο 4.ως εξής:
«4.  
α) Τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους ορίζονται ως εργαστήρια αναφοράς στη 
χώρα μας. 
β) Το κόστος των αναλύσεων ελέγχου λιπασμάτων & συναφών προϊόντων για το δημόσιο καλύ-
πτεται από αυτό.» 

4. Σελ.101, 102 Ν/Σ παρ.8 σημείο 1. περιπτώσεις στ), θ) & ι)  
η λέξη «καταστροφή» να αντικατασταθεί από τη φράση «εξυγιαίνεται ή επιστρέφεται στη χώρα 
προέλευσης». 
Επίσης για τα σημεία θ) & ι) ισχύουν όσα προαναφέραμε παραπάνω στο κεφ.Α παρ.5. Επι-
πλέον, για τα σημεία θ) & ι), διαπιστώνουμε διπλό πρόστιμο για την ίδια παράβαση.

5. Σελ. 103 Ν/Σ παρ. 8 σημείο1. περίπτωση ιε)      
Να συμπληρωθεί η πρόταση ως παρακάτω: « … χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας  
υπηρεσίας η οποία χορηγείται άμεσα και σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κυκλοφορία λιπα-
σμάτων.»

6. Σελ. 103 Ν/Σ παρ. 8 σημείο1. περίπτωση ιζ)       
Να διαγραφεί η λέξη αλλοιωθεί διότι καλύπτεται από την λέξει υποβαθμιστεί.

7. Σελ. 104 Ν/Σ παρ. 8 σημείο1. περίπτωση κα)     
Κατά την άποψή μας η ευθύνη ελέγχου νόμιμης λειτουργίας ανήκει στο Κράτος και όχι στις επι-
χειρήσεις.

8. Σελ. 104 Ν/Σ παρ. 8 σημείο 3.
Θεωρούμε την ποινή υπερβολική που δημιουργεί εκτός των άλλων και προβλήματα στην πράξη 
π.χ. διάθεση αποθεμάτων και να διευκρινιστεί ότι η υποτροπή αφορά το ίδιο προϊόν.

9. Σελ. 104 Ν/Σ παρ. 8 σημείο 4. περίπτωση α)       
Δεν κατανοούμε πως συνδυάζεται η άδεια εμπορίας με την ποιότητα λιπασμάτων.

10. Σελ. 105 Ν/Σ παρ. 10  σημείο 1. περίπτωση γ)
Το  θέμα  αυτό  αντιμετωπίζεται  από  την  παράγραφο  2  (σελ.  97  Ν/Σ)  με  απόφαση  του  
Υπουργού Α.Α.Τ.

Στη διάθεσή σας για ενημέρωση επί των προτάσεών μας και για ότι άλλο σχετικό με τα προϊόντα θρέψης.
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