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Νέα βήματα της ΕΕ για λιπάσματα φιλικότερα προς το
περιβάλλον
Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για νέους κανόνες όσον
αφορά τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της ΕΕ.
Ο κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες για τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ,
δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, θέτει εναρμονισμένα όρια για σειρά
προσμείξεων που περιέχονται σε ανόργανα λιπάσματα.

"

Ο νέος κανονισμός θα φέρει στην αγορά ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και φιλικότερων προς το περιβάλλον
λιπασμάτων. Τα λιπάσματα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και
καθαρότερο έδαφος, ωφελώντας τόσο τους παρασκευαστές και τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές
γεωργικών προϊόντων.

κα Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας
Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη σήμανση «CE» θα πρέπει να πληρούν
ορισμένες απαιτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές θα
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και
απαιτήσεις σήμανσης. Οι παρασκευαστές λιπασμάτων χωρίς τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα
διαθέτουν στην εθνική τους αγορά.
Ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη
λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).
Θα τεθεί σε εφαρμογή τρία έτη από την έναρξη ισχύος του.

Επόμενα στάδια
Το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να εκδοθεί τυπικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα αρχίσει να ισχύει την
20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ιστορικό
Τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών.
Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της τον Μάρτιο του 2016 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.
Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής λιπασμάτων σε μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές
ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μέσω της μετατροπής των αποβλήτων σε
θρεπτικές ουσίες για τις καλλιέργειες.
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