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Νέοι κανόνες από την ΕΕ για τα λιπάσματα
Η ΕΕ προχωρά στην έγκριση νέων κανόνων για τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα
κανονισμό που εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές ή
δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη
κλίμακα. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδμιο, που περιέχονται στα ανόργανα
λιπάσματα.

"

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι μόνο τα λιπάσματα που πληρούν τις αυστηρές πανευρωπαϊκές
απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας θα μπορούν να πωλούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την
ΕΕ. Οι επιμολυντές στα ενωσιακά φωσφορικά προϊόντα λίπανσης, όπως το κάδμιο, μπορούν δυνητικώς να
αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, για την ασφάλεια και για το
περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανόνες περιορίζουν την περιεκτικότητα σε επιμολυντές. Επιπλέον, οι
κανόνες αυτοί θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή και χρήση φωσφορικών λιπασμάτων με χαμηλή
περιεκτικότητα σε κάδμιο καθώς και οργανικών λιπασμάτων, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν ευρύτερη
γκάμα επιλογών στους γεωργούς που προσανατολίζονται προς μια γεωργία φιλικότερη για το περιβάλλον.

Niculae BĂDĂLĂU, Υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας
Σύμφωνα με τον κανονισμό, 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 περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα επιμολυντών, τη χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και
υποχρεώσεις σήμανσης.
Οι παρασκευαστές λιπασμάτων που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην
εθνική τους αγορά.
Ο νέος κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη
λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).

Επόμενα στάδια
Ο κανονισμός πρέπει να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή του. Θα τεθεί σε εφαρμογή τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του.

Ιστορικό
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
θρεπτικά στοιχεία για τις καλλιέργειες.
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