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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

1.

Η πρόταση αποβλέπει στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που
υπάρχουν σήμερα στην αγορά, τα οποία εντοπίστηκαν αρχικά σε μια εκ των
υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 («υφιστάμενος
κανονισμός για τα λιπάσματα») που διεξήχθη το 20101. Η πρόταση αναδεικνύεται
επίσης σε μία από τις βασικές νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης για την κυκλική οικονομία2.
Ο πρώτος λόγος και στόχος

2.

Κατά πρώτον, τα καινοτόμα προϊόντα λίπανσης, που συχνά περιέχουν θρεπτικά
συστατικά ή οργανικά υλικά ανακυκλωμένα από βιολογικά απόβλητα ή άλλες
δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εσωτερική αγορά λόγω της ύπαρξης
διιστάμενων κανόνων και προτύπων σε εθνικό επίπεδο.

3.

Ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία,
στην εσωτερική αγορά, μιας κατηγορίας εναρμονισμένων προϊόντων που ανήκουν
σε έναν από τους τύπους προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν
λόγω κανονισμού. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν τη σήμανση «λιπάσματα
ΕΚ». Οι εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα άλλου τύπου
ως λιπάσματα ΕΚ πρέπει πρώτα να λάβουν έγκριση νέου τύπου με απόφαση της
Επιτροπής με την οποία να τροποποιείται το εν λόγω παράρτημα. Σχεδόν όλοι οι
τύποι προϊόντων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον υφιστάμενο
κανονισμό για τα λιπάσματα είναι συμβατικά ανόργανα λιπάσματα τα οποία κατά
κύριο λόγο εξορύσσονται από ορυχεία ή παράγονται χημικά ακολουθώντας ένα
μοντέλο γραμμικής οικονομίας. Επίσης, οι χημικές διεργασίες για την παραγωγή π.χ.
αζωτούχων λιπασμάτων είναι ενεργοβόρες και συνεπάγονται υψηλές εκπομπές CO2.

4.

Ωστόσο, το 50 % περίπου των λιπασμάτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά
παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό ισχύει για μερικά
ανόργανα λιπάσματα και για όλα σχεδόν τα λιπάσματα που παράγονται από
οργανικά υλικά, όπως τα ζωικά ή άλλα γεωργικά υποπροϊόντα ή τα ανακυκλωμένα
βιολογικά απόβλητα από την τροφική αλυσίδα. Η έρευνα, η καινοτομία και οι
επενδύσεις αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς, συνεισφέροντας στην
κυκλική οικονομία με τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και με την παραγωγή
αξίας από δευτερογενείς πόρους εγχώριας προέλευσης οι οποίοι διαφορετικά θα
είχαν χρησιμοποιηθεί απευθείας στο έδαφος ή θα είχαν απορριφθεί σε χώρους
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, προκαλώντας άσκοπο ευτροφισμό και εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχει επίσης μια τάση «υπηρεσιοποίησης» του κλάδου,
με αυξανόμενη εξατομίκευση των προϊόντων βάσει αναλύσεων του εδάφους όπου
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το κάθε λίπασμα. ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να συμμετάσχουν σε
αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για τα
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εξατομικευμένα προϊόντα που περιέχουν οργανικά λιπάσματα εξαρτάται επί του
παρόντος από την αμοιβαία αναγνώριση και, ως εκ τούτου, συχνά παρεμποδίζεται.
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5.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα καινοτόμα λιπάσματα με το υφιστάμενο
κανονιστικό σύστημα είναι διττό.

6.

Η πρώτη πτυχή του προβλήματος είναι ότι η συμπερίληψη των τύπων προϊόντων
που προέρχονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στον υφιστάμενο
κανονισμό για τα λιπάσματα είναι δύσκολη. Οι κανονιστικές αρχές διστάζουν λόγω
της σχετικά μεταβλητής σύνθεσης και των χαρακτηριστικών αυτών των υλικών. Ο
υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα έχει σχεδιαστεί προφανώς για καλώς
χαρακτηρισμένα ανόργανα λιπάσματα από πρωτογενείς πρώτες ύλες και δεν διαθέτει
τους αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διασφαλίσεις που απαιτούνται για
να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη σε προϊόντα από εκ φύσεως μεταβλητές πηγές
οργανικών ή δευτερογενών υλών. Επιπλέον, οι συνδέσεις με την υφιστάμενη
νομοθεσία για τον έλεγχο των ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων δεν είναι
σαφείς.

7.

Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να μην υπάρχει εναρμόνιση των λιπασμάτων με
προέλευση σύμφωνη με την κυκλική οικονομία. Σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν
λεπτομερείς εθνικοί κανόνες και πρότυπα για τέτοια μη εναρμονισμένα λιπάσματα,
με περιβαλλοντικές απαιτήσεις (όρια προσμείξεων βαρέων μετάλλων) που δεν
ισχύουν για τα λιπάσματα ΕΚ. Επιπλέον, η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των
κρατών μελών μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη.
Ως εκ τούτου, ένας παραγωγός λιπασμάτων προερχόμενων από οργανικές ή
δευτερογενείς πρώτες ύλες, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος και
επιδιώκει να επεκτείνει την αγορά του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους,
έρχεται συχνά αντιμέτωπος με διοικητικές διαδικασίες που καθιστούν απαγορευτικό
το κόστος για την επέκταση της αγοράς. Η επακόλουθη αδυναμία δημιουργίας
κρίσιμης μάζας δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της
κυκλικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη με εγχώρια αγορά μικρή σε σχέση με το
πλεόνασμα οργανικών ή δευτερογενών πρώτων υλών (συνήθως κοπριάς) που
διαθέτουν.

8.

Συνοψίζοντας, οι όροι του ανταγωνισμού μεταξύ των λιπασμάτων που παράγονται
από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της
κυκλικής οικονομίας και των λιπασμάτων που παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο
γραμμικής οικονομίας ευνοούν τα δεύτερα. Αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού
εμποδίζει τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία.

9.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ένα από τα κύρια συστατικά των
λιπασμάτων είναι ο φωσφορίτης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη πρώτη ύλη
από την Επιτροπή. Για τα φωσφορικά λιπάσματα, η ΕΕ σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την εισαγωγή φωσφορίτη που εξορύσσεται εκτός της ΕΕ (πάνω από το
90 % των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται,
κυρίως από το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Ρωσία). Την ίδια στιγμή, τα οικιακά
απόβλητα (ιδίως η λυματολάσπη) περιέχουν μεγάλες ποσότητες φωσφόρου, οι
οποίες –εάν ανακυκλωθούν σύμφωνα με ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας– θα
μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν περίπου το 20–30 % της ζήτησης
φωσφορικών λιπασμάτων στην ΕΕ. Ωστόσο, οι σχετικές επενδυτικές δυνατότητες
παραμένουν ανεκμετάλλευτες σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στις
προαναφερθείσες δυσκολίες πρόσβασης στην εσωτερική αγορά.
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10.

Η δεύτερη πτυχή των περιορισμών που συνεπάγεται για τα καινοτόμα λιπάσματα ο
ισχύων κανονισμός για τα λιπάσματα είναι ότι, ακόμη και για τα νέα ανόργανα
λιπάσματα από πρωτογενείς πρώτες ύλες, η διαδικασία έγκρισης τύπου είναι
μακροχρόνια και δεν μπορεί να ακολουθήσει τον κύκλο της καινοτομίας στον τομέα
των λιπασμάτων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί και να
εκσυγχρονιστεί ριζικά η κανονιστική τεχνική προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία
όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ενώ παράλληλα θα
διατηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των
φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Τα ζητήματα που εξετάστηκαν στο
πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, στην ενότητα 3: Αποτελέσματα
εκ των υστέρων αξιολογήσεων, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση
επιπτώσεων.

11.

Κατά συνέπεια, ο κυριότερος πολιτικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η
παροχή κινήτρων για την παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ σε μεγάλη κλίμακα από
εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο της
κυκλικής οικονομίας, μέσω της μετατροπής αποβλήτων σε θρεπτικές ουσίες για τις
καλλιέργειες. Η πρόταση θα διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα
διευκολύνει ριζικά την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για τα λιπάσματα αυτά,
εξισώνοντας έτσι τους όρους του ανταγωνισμού σε σχέση με τα ορυκτά ή τα χημικά
λιπάσματα που παράγονται σύμφωνα με ένα μοντέλο γραμμικής οικονομίας. Αυτό
θα συμβάλει στους ακόλουθους στόχους, που συμβαδίζουν με την κυκλική
οικονομία:

12.



Θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών, ώστε να
βελτιωθεί η αξιοποίηση των πρώτων υλών και να μετατραπούν τα προβλήματα
ευτροφισμού και διαχείρισης αποβλήτων σε οικονομικές ευκαιρίες για
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.



Θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και θα μειώσει την εξάρτηση από
τις εισαγωγές πρώτων υλών αναγκαίων για την ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως του
φωσφόρου.



Θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην κυκλική οικονομία,
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας στην ΕΕ.



Θα συνεισφέρει στην ανακούφιση του κλάδου των λιπασμάτων από τη
σημερινή πίεση για τη μείωση των εκπομπών CO2 βάσει του συστήματος
εμπορίας εκπομπών, αφού θα του επιτρέψει να παράγει λιπάσματα από πρώτες
ύλες μικρότερης έντασης άνθρακα.

Η αύξηση της παραγωγής και της εμπορίας καινοτόμων λιπασμάτων θα μπορούσε
επίσης να αυξήσει την ποικιλία των λιπασμάτων που διατίθενται στους γεωργούς,
γεγονός που μπορεί να συμβάλει ώστε να καταστεί η παραγωγή τροφίμων πιο
αποδοτική ως προς το κόστος και τους καταναλισκόμενους πόρους.
Ο δεύτερος λόγος και στόχος

13.
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Κατά δεύτερον, ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσματα δεν απαντά στις
περιβαλλοντικές ανησυχίες που προκύπτουν από τη μόλυνση του εδάφους, των
εσωτερικών υδάτων, των θαλάσσιων υδάτων και, τελικά, των τροφίμων από τα
λιπάσματα ΕΚ. Ένα πολύ γνωστό ζήτημα είναι η παρουσία καδμίου στα ανόργανα
φωσφορικά λιπάσματα. Καθώς δεν υπάρχουν οριακές τιμές σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένα
κράτη μέλη έχουν επιβάλει μονομερώς όρια για τα επίπεδα καδμίου στα λιπάσματα
ΕΚ δυνάμει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, με αποτέλεσμα η αγορά να
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κατακερματίζεται σε κάποιον βαθμό, ακόμα και στον εναρμονισμένο τομέα. Η
παρουσία προσμείξεων στα λιπάσματα εκείνα που υπόκεινται επί του παρόντος σε
εθνικούς κανόνες (π.χ. θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από ανακύκλωση
λυματολάσπης) εγείρει παρόμοιες ανησυχίες.
14.

Κατά συνέπεια, ένας δεύτερος στόχος της πολιτικής είναι να αντιμετωπιστεί το
ζήτημα αυτό και να επιβληθούν εναρμονισμένα όρια για το κάδμιο στα φωσφορικά
λιπάσματα. Η θέσπιση τέτοιων οριακών τιμών, που αποσκοπούν στην
ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου από τη χρήση λιπασμάτων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, θα συμβάλει στη μείωση της συσσώρευσης
καδμίου στο έδαφος και της μόλυνσης των τροφίμων και των υδάτων από κάδμιο.
Θα εξαλείψει επίσης τον κατακερματισμό της αγοράς, με τη μορφή εθνικών ορίων
για το κάδμιο σε ορισμένα κράτη μέλη, που δημιουργεί σήμερα η ανησυχία αυτή.

•

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

15.

Η πρόταση θα καταργήσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα αλλά θα
επιτρέψει στα ήδη εναρμονισμένα λιπάσματα να παραμείνουν στην αγορά εφόσον
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας. Θα καθορίσει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα και ζωικά
υποπροϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από τους ελέγχους που προβλέπονται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός
για τα ζωικά υποπροϊόντα)3 και από την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την
κατάργηση ορισμένων οδηγιών4 και να κυκλοφορούν ελεύθερα ως λιπάσματα που
φέρουν το σήμα CE. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)5, ο οποίος θα συνεχίσει να ισχύει
για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα λίπανσης.

•

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

16.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζει την ατζέντα της Επιτροπής για την απασχόληση, την
ανάπτυξη και τις επενδύσεις, παρέχοντας το κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον για
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

17.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία θα αποτελέσει σημαντική και συγκεκριμένη συνεισφορά
στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία. Θα δημιουργήσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα λίπανσης και θα διευκολύνει
την αξιοποίηση εγχώριων, δευτερογενών πρώτων υλών.

18.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία στηρίζει τον στόχο της δημιουργίας μιας βαθύτερης και
δικαιότερης εσωτερικής αγοράς με ενισχυμένη βιομηχανική βάση, μέσω της άρσης
των υφιστάμενων φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων καινοτόμων
λιπασμάτων και μέσω της διευκόλυνσης της εποπτείας της αγοράς από τα κράτη
μέλη.

19.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες πολιτικής:

3
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ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
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Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία: Η αναθεώρηση του κανονισμού για
τα λιπάσματα στοχεύει στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που να
επιτρέπει την παραγωγή λιπασμάτων από ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα
και άλλες δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη στρατηγική για τη
βιοοικονομία6, το οποίο να περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων
βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών των πόρων και ροών αποβλήτων
σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα τονώσει την προμήθεια, από
εγχώριες πηγές, θρεπτικών ουσιών για τα φυτά, οι οποίες είναι απαραίτητες για
μια βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία, συμπεριλαμβανομένου του φωσφόρου, που
αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη εφαρμογή
της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής ή
της ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα, και, ως εκ τούτου, στην
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων.



Στρατηγική για την ενιαία αγορά: Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένας πολύ
γνωστός φραγμός στην ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά είναι τα
απαιτητικά και διιστάμενα εθνικά κανονιστικά πλαίσια για τα λιπάσματα που
δεν καλύπτονται επί του παρόντος από νομοθεσία εναρμόνισης. Ενώ οι
οικονομικοί φορείς συχνά αντιμετωπίζουν τους διιστάμενους εθνικούς κανόνες
ως απαγορευτικό εμπόδιο για την είσοδο σε νέες αγορές, τα κράτη μέλη
θεωρούν τους κανόνες αυτούς αναγκαίους για την προστασία της τροφικής
αλυσίδας και του περιβάλλοντος. Λόγω αυτών των ανησυχιών σχετικά με την
υγεία και το περιβάλλον, η αμοιβαία αναγνώριση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
δύσκολη στον τομέα των μη εναρμονισμένων λιπασμάτων και οι οικονομικοί
φορείς έχουν ζητήσει να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε
ολόκληρη την εσωτερική αγορά μέσω της συμμόρφωσης με εναρμονισμένους
κανόνες που θα καλύπτουν αυτές τις ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ.



Ορίζοντας 2020: Η πρόταση θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις σχετικές
ερευνητικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των κοινωνικών
προκλήσεων υπ' αριθμό 2 («Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και
δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των
εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία») και 5 («Δράση για το κλίμα,
περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης πόρων και πρώτες ύλες»), οι οποίες
αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην παροχή καινοτόμων λύσεων για την
αποδοτικότερη και ασφαλέστερη ανάκτηση πόρων από τα απόβλητα, τα
λύματα και τα βιολογικά απόβλητα, και να ενθαρρύνει τους ερευνητές να
αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της
αγοράς, τις κοινωνικές ανάγκες και τις πολιτικές προστασίας του
περιβάλλοντος. Η Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων έχει
υποδείξει, μεταξύ άλλων, την ανακύκλωση του φωσφόρου για την παραγωγή
λιπασμάτων ως μια αναδυόμενη και οικονομικά ελπιδοφόρα νέα αλυσίδα αξίας
από (οργανικά) απόβλητα7. Η εύκολη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για
τέτοια λιπάσματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών
των στόχων και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων από την έρευνα στην αγορά.

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf
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2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

20.

Στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα
προϊόντα λίπανσης και άρα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που εντοπίστηκαν
αρχικά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα
λιπάσματα, που πραγματοποιήθηκε το 2010. Συνεπώς, η νομική βάση είναι το
άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
αποτελεί τη νομική βάση και για τον υφιστάμενο κανονισμό για τα λιπάσματα.

•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

21.

Ο πρώτος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να τονώσει τις επενδύσεις στην
παραγωγή και τη διάδοση αποτελεσματικών, ασφαλών και καινοτόμων λιπασμάτων
που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο
της κυκλικής οικονομίας και τη στρατηγική για τη βιοοικονομία, βοηθώντας τα
προϊόντα αυτά να φθάσουν σε μια κρίσιμη μάζα μέσω της πρόσβασης σε ολόκληρη
την εσωτερική αγορά. Η αποδοτικότερη χρήση αυτών των λιπασμάτων μπορεί να
προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, μειωμένη εξάρτηση από την
εισαγωγή κρίσιμων πρώτων υλών από χώρες εκτός της ΕΕ και αύξηση της ποικιλίας
προϊόντων λίπανσης υψηλής ποιότητας που προσφέρονται στους γεωργούς. Οι
υφιστάμενοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων, λόγω των
διιστάμενων εθνικών κανονιστικών πλαισίων, δεν μπορούν να αρθούν με μονομερείς
ενέργειες των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η αμοιβαία αναγνώριση σε αυτόν τον
τομέα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη και συνιστά εμπόδιο που καθίσταται
διαρκώς σοβαρότερο όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για την παραγωγή και την
εμπορία λιπασμάτων υψηλής ποιότητας από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες.
Από την άλλη πλευρά, η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ θα μπορούσε να
διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων λιπασμάτων μέσω της κατάρτισης
εναρμονισμένων κριτηρίων για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και προστασία του
περιβάλλοντος.

22.

Ο δεύτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση της μόλυνσης του εδάφους και των
τροφίμων από κάδμιο λόγω της χρήσης λιπασμάτων. Δεδομένου ότι τα περισσότερα
από τα λιπάσματα που ευθύνονται για την ανησυχία αυτή (δηλαδή ανόργανα
φωσφορικά λιπάσματα) έχουν ήδη εναρμονιστεί, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
επιτύχουν τον στόχο αυτόν μονομερώς. Αντιθέτως, η επιβολή μέγιστων ορίων σε
ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τις προσμείξεις των
εναρμονισμένων λιπασμάτων σε πιο ασφαλή επίπεδα.

•

Αναλογικότητα

23.

Ο πρώτος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η τόνωση των επενδύσεων στην παραγωγή
αποτελεσματικών, ασφαλών, καινοτόμων λιπασμάτων από οργανικές ή
δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, με τα
επακόλουθα οφέλη ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη μείωση της
εξάρτησης από τις εισαγωγές και την αυξημένη ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων
υψηλής ποιότητας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επίτευξη κρίσιμης μάζας για τα
προϊόντα αυτά μέσω της εσωτερικής αγοράς. Η αμοιβαία αναγνώριση των μη
εναρμονισμένων λιπασμάτων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη στο παρελθόν,
ενώ η νομοθεσία εναρμόνισης των προϊόντων έχει αποτελέσει έναν αποτελεσματικό
τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά για τα ανόργανα
λιπάσματα. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι η νομοθεσία εναρμόνισης
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προϊόντων για τα λιπάσματα από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες δεν
προχωρά πέρα από το σημείο που χρειάζεται για να επιτευχθεί η κανονιστική
εξασφάλιση που απαιτείται ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για επενδύσεις μεγάλης
κλίμακας στην κυκλική οικονομία. Η κανονιστική τεχνική που επελέγη για την
παρούσα πρόταση αφήνει στους οικονομικούς φορείς τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για
τη θέση νέων προϊόντων σε κυκλοφορία στις αγορές χωρίς συμβιβασμούς όσον
αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα. Επιπλέον, αφήνει στα κράτη μέλη τη
δυνατότητα να επιτρέπουν την κυκλοφορία μη εναρμονισμένων λιπασμάτων στην
αγορά χωρίς να στερεί από τους οικονομικούς φορείς που αναζητούν μεγαλύτερες
αγορές τη δυνατότητα να επιλέξουν τα οφέλη του εναρμονισμένου κανονιστικού
πλαισίου.
24.

Ο κανονισμός θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη μορφή για την εναρμόνιση των
προϊόντων σε έναν τομέα με μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα και δυνητικές
επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον, όπως τα λιπάσματα. Το
συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία
εναρμόνισης για τα λιπάσματα έχει και αυτή τη μορφή κανονισμού.

25.

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, δηλαδή την αντιμετώπιση της μόλυνσης του
εδάφους και των τροφίμων από κάδμιο λόγω της χρήσης λιπασμάτων, πολλά από τα
οποία είναι ήδη εναρμονισμένα, θεωρείται ότι η επιβολή ανώτατων επιπέδων μέσω
της νομοθεσίας για τα προϊόντα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του
προβλήματος στην πηγή του. Οι οικονομικές επιπτώσεις θεωρούνται αναλογικές
προς τον στόχο της αποτροπής της ανεπανόρθωτης μόλυνσης του εδάφους, που
αφορά τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές αγροτών και καταναλωτών τροφίμων.

26.

Η αναλογικότητα αναπτύσσεται περαιτέρω στην ενότητα 4.2.2 της εκτίμησης
επιπτώσεων.

•

Επιλογή του νομικού μέσου

27.

Ο κανονισμός θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη μορφή για την εναρμόνιση των
προϊόντων σε έναν τομέα με μεγάλη τεχνική πολυπλοκότητα και δυνητικές
επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον, όπως τα λιπάσματα. Το
συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία
εναρμόνισης για τα λιπάσματα έχει και αυτή τη μορφή κανονισμού.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚ
ΤΩΝ
ΥΣΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ,
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

28.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα λιπάσματα, που
πραγματοποιήθηκε το 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα8 ότι ο κανονισμός ήταν
αποτελεσματικός ως προς την επίτευξη του στόχου της απλούστευσης και της
εναρμόνισης του κανονιστικού πλαισίου για ένα σημαντικό μέρος της αγοράς
λιπασμάτων.

29.

Ωστόσο, η αξιολόγηση συμπέρανε επίσης ότι ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι
πιο αποτελεσματικός στην προώθηση καινοτόμων λιπασμάτων, και επίσης ότι θα
χρειάζονταν προσαρμογές για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
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Βλ. ενότητα 4, Συμπεράσματα και συστάσεις.
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Επιπλέον, όσον αφορά τα οργανικά λιπάσματα που βρίσκονται επί του παρόντος
εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, η αξιολόγηση έδειξε ότι ούτε οι
οικονομικοί φορείς ούτε οι εθνικές αρχές θεωρούσαν ότι η αμοιβαία αναγνώριση
είναι το πιο κατάλληλο μέσο για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, αφού
τα λιπάσματα είναι προϊόντα για τα οποία δικαιολογείται η θέσπιση αυστηρών
κανόνων λόγω των εύλογων ανησυχιών για την ποιότητα των προϊόντων, το
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
•

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

30.

Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης που
ξεκίνησε το 2011, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα λιπάσματα9. Η
δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κυκλική οικονομία, που δημοσιεύτηκε τον
Μάιο του 2015, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό10. Οι
ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν επίσης να διατυπώσουν παρατηρήσεις πάνω στον
χάρτη πορείας για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα λιπάσματα, που
δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου 201511.

•

Συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

31.

Το υφιστάμενο σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην προαναφερθείσα εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού για τα
λιπάσματα που πραγματοποιήθηκε το 2010, καθώς και στη μελέτη που διεξήχθη το
2011 σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για την πλήρη εναρμόνιση της
νομοθεσίας της ΕΕ για τα υλικά λίπανσης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής
σκοπιμότητας και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων12.

32.

Η ανακύκλωση του φωσφόρου έχει μελετηθεί και σε ερευνητικά έργα του ΠΠ7, τα
αποτελέσματα των οποίων αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
«Κυκλικές προσεγγίσεις στον φωσφόρο: από την έρευνα στην ανάπτυξη», που
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4 Μαρτίου 201513. Μία από τις δηλωμένες
προτεραιότητες είναι η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τα λιπάσματα ώστε
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του στις θρεπτικές ουσίες από δευτερογενείς
πηγές (π.χ. ανακύκλωση φωσφορικών αλάτων) και από οργανικές πηγές.

•

Εκτίμηση επιπτώσεων

33.

Η πρόταση υποστηρίζεται από μια εκτίμηση επιπτώσεων, τα βασικά έγγραφα της
οποίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [Once the IAR is published, insert link to the
summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. Ως
απάντηση στις γνώμες της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων συγκεντρώθηκαν
λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τα διιστάμενα εθνικά πρότυπα ως αιτία του

9

Για
τις
εκθέσεις
δραστηριοτήτων
των
συνεδριάσεων
της
ομάδας
αυτής,
βλ.
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&Ne
wSearch=1&NewSearch=1

10

11
12

13

EL

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer6
8ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilisingmaterials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
Η
έκθεση
του
εργαστηρίου
διατίθεται
για
μεταφόρτωση
από
τη
διεύθυνση
http://bookshop.europa.eu/en/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
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κατακερματισμού της αγοράς, διευκρινίστηκε το περιεχόμενο των διαφόρων
αξιολογούμενων εναλλακτικών επιλογών και αιτιολογήθηκαν καλύτερα οι βασικές
επιπτώσεις της πρότασης.

EL

34.

Η εκτίμηση επιπτώσεων συνέκρινε τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης
(επιλογή 1) με τέσσερις άλλες εναλλακτικές επιλογές πολιτικής (οι οποίες
αναφέρονται ως επιλογές 2–5). Σε καθεμία από τις επιλογές 2–5, το πεδίο εφαρμογής
της εναρμόνισης θα μπορούσε να επεκταθεί σε λιπάσματα από οργανικές πρώτες
ύλες και σε άλλα προϊόντα σχετικά με τα λιπάσματα, και επιπλέον θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν οριακές τιμές για τις προσμείξεις. Οι διάφορες επιλογές θα μπορούσαν
να βασιστούν σε διαφορετικούς μηχανισμούς ελέγχου: Κατά την επιλογή 2, η
κανονιστική τεχνική του κανονισμού για τα λιπάσματα, δηλαδή η έγκριση τύπου, θα
παρέμενε αμετάβλητη. Κατά την επιλογή 3, η έγκριση τύπου θα αντικαθίστατο από
έναν εξαντλητικό θετικό κατάλογο υλικών κατάλληλων για σκόπιμη ενσωμάτωση
στα λιπάσματα. Η επιλογή 4 θα επιτύγχανε τον αναγκαίο έλεγχο μέσω του «νέου
νομοθετικού πλαισίου» (ΝΝΠ), με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας αξιολόγησης
της συμμόρφωσης σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, η επιλογή 5 θα βασιζόταν και
αυτή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά η διαδικασία αξιολόγησης της
συμμόρφωσης θα διέφερε μεταξύ των κατηγοριών υλικών. Για τις επιλογές 2–5,
εξετάστηκε επιπλέον το κατά πόσον η εναρμόνιση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική
για όλα τα προϊόντα που έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία ή αν θα μπορούσε να
επιτρέπει τη συμμόρφωση των προϊόντων σε προαιρετική βάση, ως εναλλακτική
επιλογή αντί της συμμόρφωσης με τυχόν ισχύουσα εθνική νομοθεσία και αμοιβαία
αναγνώριση, όπως συμβαίνει με τα ανόργανα λιπάσματα στην παρούσα κατάσταση.

35.

Η τελική πρόταση αντιστοιχεί στην επιλογή 5, σε συνδυασμό με την παραλλαγή της
προαιρετικής εναρμόνισης. Αυτή θεωρήθηκε η καλύτερη επιλογή πολιτικής, επειδή
θα επιτύχει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως για τα προϊόντα
λίπανσης από καλώς προσδιορισμένες πρωτογενείς πρώτες ύλες, και θα εξασφαλίσει
ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χρήση εναρμονισμένων προϊόντων
λίπανσης δεν παρουσιάζει απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον.

36.

Η πρόταση θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους παραγωγούς καινοτόμων
λιπασμάτων που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα
με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν
κρίσιμη μάζα μέσω της ριζικά ευκολότερης πρόσβασης στην εσωτερική αγορά.
Αυτοί οι παραγωγοί θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία, ιδίως σε εκείνα τα κράτη
μέλη που δεν διαθέτουν αρκετά μεγάλη εσωτερική αγορά για νέους τύπους
λιπασμάτων.

37.

Η πρόταση θα επηρεάσει επίσης τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους φορείς
ανάκτησης (όπως οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων ή διαχείρισης αποβλήτων που παράγουν κομπόστ ή χώνευμα), οι οποίοι θα
μπορούν να αξιοποιούν την παραγωγή τους, και συνεπώς θα διευκολύνει τις
επενδύσεις σε τέτοιες υποδομές.

38.

Πολλές εθνικές αρχές θα δουν μείωση του φόρτου εργασίας τους όταν τα εθνικά
συστήματα καταχώρισης ή αδειοδότησης λιπασμάτων αντικατασταθούν πλήρως ή εν
μέρει από μηχανισμούς ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ.

39.

Τέλος, οι γεωργοί και άλλοι χρήστες λιπασμάτων θα παρατηρήσουν πιθανότατα μια
αύξηση στην ποικιλία των προϊόντων που τους προσφέρονται, ενώ το κοινό θα
προστατεύεται καλύτερα από τη μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και των
τροφίμων.
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•

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

40.

Η πρόταση θα οδηγήσει σε απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου για
τους παραγωγούς προϊόντων λίπανσης οι οποίοι αναζητούν πρόσβαση σε
περισσότερες από μία εθνικές επικράτειες στην εσωτερική αγορά, αφού η πρόσβαση
αυτή δεν θα εξαρτάται πλέον από αμοιβαία αναγνώριση. Παράλληλα αποφεύγεται η
απαγόρευση ή ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά για τους παραγωγούς που
δεν επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, αφού διατηρείται η
δυνατότητα πρόσβασης στις εθνικές αγορές εφόσον τηρούνται τυχόν εθνικοί
κανόνες και εξασφαλίζεται αμοιβαία αναγνώριση.

4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

41.

Η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι ανθρώπινοι και
διοικητικοί πόροι εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παραμείνουν αμετάβλητοι σε
σχέση με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του υφιστάμενου κανονισμού για
τα λιπάσματα.

5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Σχέδιο εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων

42.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή του
κανονισμού από τα κράτη μέλη. Θα αναλύσει επίσης τις ανάγκες για καθοδήγηση,
πρότυπα ή συστήματα που να αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων
λίπανσης, επιτρέποντας έτσι την αναγραφή ισχυρισμών αειφορίας πάνω στις
ετικέτες.

43.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να συμπεριλάβει πρόσθετες κατηγορίες
συστατικών υλικών στα παραρτήματα, ώστε να παρακολουθείται η τεχνολογική
πρόοδος που επιτρέπει την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών λιπασμάτων
από ανακτώμενες δευτερογενείς πρώτες ύλες όπως ο βιοξυλάνθρακας, οι τέφρες και
ο στρουβίτης. Τέλος, η Επιτροπή θα επανεξετάζει διαρκώς τις απαιτήσεις των
παραρτημάτων και θα τις αναθεωρεί όποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των
φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

•

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

44.

Το κεφάλαιο 1 του προτεινόμενου κανονισμού ορίζει το αντικείμενο, το πεδίο
εφαρμογής και τους ορισμούς, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης
κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων λίπανσης που φέρουν σήμανση
CE. Η διάταξη σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα
παραπέμπει στα παραρτήματα I και II, τα οποία περιλαμβάνουν τις ουσιώδεις
απαιτήσεις για τις κατηγορίες τελικών προϊόντων ανάλογα με την προβλεπόμενη
λειτουργία τους (παράρτημα Ι), καθώς και για τις κατηγορίες των συστατικών
υλικών που επιτρέπεται να περιέχονται στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE
(παράρτημα ΙΙ). Παραπέμπει επίσης στο παράρτημα III, το οποίο καθορίζει τις
απαιτήσεις επισήμανσης.

45.

Το κεφάλαιο 2 καθορίζει τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που
εμπλέκονται στη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά.
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46.

Το κεφάλαιο 3 καθορίζει τη γενική αρχή για τη συμμόρφωση των προϊόντων
λίπανσης με σήμανση CE. Παραπέμπει στο παράρτημα ΙV, όπου περιγράφονται
λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης που ισχύουν για τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE ανάλογα με τις κατηγορίες συστατικών υλικών και τις
κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος στις οποίες υπάγονται. Παραπέμπει επίσης στο
παράρτημα V, το οποίο παρουσιάζει το υπόδειγμα διάρθρωσης της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ.

47.

Το κεφάλαιο 4 ορίζει τις διατάξεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και το
κεφάλαιο 5 ορίζει τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς. Το κεφάλαιο 6 ορίζει
τις προϋποθέσεις έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων
από την Επιτροπή και το κεφάλαιο 7 ορίζει τελικές διατάξεις.
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2016/0084 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE
στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής14,
Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά εναρμονίστηκαν μερικώς
μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου15, ο οποίος καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τα λιπάσματα από ορυκτά ή
από χημικώς παραγόμενα ανόργανα υλικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να αξιοποιηθούν
ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά για σκοπούς λίπανσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένοι όροι για τη διάθεση λιπασμάτων παραγόμενων από τέτοια
ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά προκειμένου να
παρασχεθεί ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω χρήση τους. Επομένως, το
πεδίο εφαρμογής της εναρμόνισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει
ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά.

(2)

Ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με λιπάσματα με σκοπό τη
βελτίωση της αποδοτικότητας της θρέψης, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της
ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων και άρα και των επιπτώσεών τους
στο περιβάλλον. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των
προϊόντων στην εσωτερική αγορά, η εναρμόνιση δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τα
λιπάσματα, δηλαδή τα προϊόντα που αποσκοπούν στην παροχή θρεπτικών ουσιών στα
φυτά, αλλά και τα προϊόντα που αποσκοπούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας της
θρέψης των φυτών.

14

ΕΕ C της , σ. .
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
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(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου16 καθορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη
διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες, και καθορίζει τις γενικές αρχές που
διέπουν τη σήμανση CE. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται
υψηλό επίπεδο προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία και η
ασφάλεια εν γένει, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία του
περιβάλλοντος.

(4)

Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17
καθορίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε όλη την τομεακή
νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την
αναδιατύπωση της εν λόγω νομοθεσίας. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2003/2003 θα πρέπει να αντικατασταθεί από κανονισμό καταρτισμένο, στο
μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

(5)

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μέτρα εναρμόνισης προϊόντων στην ενωσιακή
νομοθεσία, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 δεν απαγορεύει τη διάθεση μη
εναρμονισμένων λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθεσίες και με τους γενικούς κανόνες της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας.
Δεδομένου του ιδιαίτερα τοπικού χαρακτήρα ορισμένων αγορών προϊόντων, αυτή η
δυνατότητα θα πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τους
εναρμονισμένους κανόνες θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική και θα πρέπει να
απαιτείται μόνο για προϊόντα που προορίζονται να παρέχουν θρεπτικές ουσίες στα
φυτά ή να βελτιώνουν την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών και τα οποία φέρουν
το σήμα CE όταν διατίθενται στην αγορά. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα
πρέπει να ισχύει για προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα CE όταν διατίθενται στην
αγορά.

(6)

Οι διάφορες λειτουργίες των προϊόντων επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις
ασφάλειας και ποιότητας, προσαρμοσμένες στις διάφορες προβλεπόμενες χρήσεις των
προϊόντων. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να
διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος, καθεμία από τις
οποίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.

(7)

Ομοίως, τα διάφορα συστατικά υλικά χρειάζονται διαφορετικές απαιτήσεις διεργασίας
και μηχανισμούς ελέγχου, προσαρμοσμένα στη διαφορετική δυνητική επικινδυνότητα
και μεταβλητότητα του καθενός. Συνεπώς, τα συστατικά υλικά των προϊόντων
λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες,
καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις διεργασίας και
μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διατεθεί στην αγορά
ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που να αποτελείται από διάφορα συστατικά

16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου
2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της
13.8.2008, σ. 30).
Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου
2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
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υλικά υπαγόμενα σε διάφορες κατηγορίες συστατικών υλικών, με καθένα από τα
υλικά να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
(8)

Οι προσμείξεις στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως το κάδμιο, συνιστούν
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το
περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική
αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε τέτοιες ουσίες θα
πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, η παρουσία προσμείξεων, ιδίως πολυμερών αλλά
και μετάλλου και γυαλιού, στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται
από βιολογικά απόβλητα θα πρέπει είτε να αποτρέπεται είτε να περιορίζεται στον
βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, μέσω ανίχνευσης τέτοιων προσμείξεων στα
χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα πριν από την επεξεργασία.

(9)

Στα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει
να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Όταν ένα ή
περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, αλλά φθάνουν μέχρι ένα σημείο
της αλυσίδας παρασκευής πέραν του οποίου δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων (το «τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής»),
τότε η συνεχιζόμενη υπαγωγή του προϊόντος στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού
θα αποτελούσε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, τέτοια προϊόντα
λίπανσης θα πρέπει να αποκλείονται από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού.
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε
σχετικό συστατικό υλικό το οποίο περιέχει ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις
διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Όταν μια
διαδικασία παρασκευής που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό ξεκινά πριν από το
εν λόγω τελικό σημείο, οι απαιτήσεις διεργασίας που ορίζει τόσο ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009 όσο και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζονται σωρευτικά
στο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, γεγονός που σημαίνει πως όπου κάποια
παράμετρος ρυθμίζεται και από τους δύο κανονισμούς θα ισχύει η αυστηρότερη από
τις δύο απαιτήσεις.

(11)

Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων από προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα, θα πρέπει να
είναι εφικτή η προσφυγή σε μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, όπως συμβαίνει
για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα.

(12)

Όταν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά υλικά ενός προϊόντος λίπανσης με
σήμανση CE εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
και δεν φθάνουν σε τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, θα ήταν παραπλανητικό
να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
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δεδομένου ότι η διάθεση τέτοιου προϊόντος στην αγορά υπόκειται στις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(13)

Για ορισμένα ανακτηθέντα απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, έχει διαπιστωθεί ζήτηση στην
αγορά για τη χρήση τους ως προϊόντα λίπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν
ορισμένες απαιτήσεις για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως υλικά εισροής στις
δραστηριότητες ανάκτησης, για τις διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, και για τα
προϊόντα λίπανσης που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ανάκτησης, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι η χρήση των προϊόντων αυτών δεν συνεπάγεται συνολικά
δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Για τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να καθοριστούν στον
παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τα εν λόγω προϊόντα
συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να
παύουν να θεωρούνται απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(14)

Ορισμένες ουσίες και μείγματα, που κοινώς καλούνται γεωπονικά πρόσθετα,
βελτιώνουν τον τρόπο απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα. Οι
ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά προοριζόμενα να προστεθούν σε
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να πληρούν
ορισμένα κριτήρια απόδοσης με ευθύνη του παρασκευαστή των εν λόγω ουσιών ή
μειγμάτων, και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή μείγματα πρέπει να υπόκεινται σε
ορισμένα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες και μείγματα
θα πρέπει να ρυθμίζονται ως συστατικά υλικά για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.

(15)

Ορισμένες ουσίες, μείγματα και μικροοργανισμοί, που κοινώς καλούνται βιοδιεγέρτες
φυτών, δεν είναι θρεπτικές ουσίες τα ίδια αλλά διεγείρουν τις διεργασίες θρέψης των
φυτών. Όταν τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της
αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά, της αντοχής σε
αβιοτικές καταπονήσεις ή των χαρακτηριστικών ποιότητας των καλλιεργειών, τότε
είναι εκ της φύσεώς τους όμοια με προϊόντα λίπανσης μάλλον παρά με τις
περισσότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά θα
πρέπει, συνεπώς, να είναι υποψήφια για σήμανση CE βάσει του παρόντος κανονισμού
και να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Προϊόντα με μία ή περισσότερες λειτουργίες, μία από τις οποίες εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει να παραμένουν υπό
καθεστώς ελέγχου ειδικά σχεδιασμένου για τέτοια προϊόντα όπως προβλέπεται από
τον εν λόγω κανονισμό. Όταν ένα τέτοιο προϊόν λειτουργεί επιπλέον και ως προϊόν
λίπανσης, θα ήταν παραπλανητικό να προβλέπεται η σήμανση CE του προϊόντος
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού η διάθεση ενός φυτοπροστατευτικού

20

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την
κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την
κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009,
σ. 1).
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προϊόντος στην αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρης άδειας για το προϊόν στο
εκάστοτε κράτος μέλος. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(17)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της υφιστάμενης
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με πτυχές της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας
και του περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ
τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη της
οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου22, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου23,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου24, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου25, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής26, της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου27, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 98/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.

(18)

Όταν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE περιέχει ουσία ή μείγμα κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η ασφάλεια των συστατικών ουσιών του για
την προβλεπόμενη χρήση θα πρέπει να βεβαιωθεί μέσω καταχώρισης σύμφωνα με τον
εν λόγω κανονισμό. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η
ασφάλεια της προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE
καταδεικνύεται με τρόπο συγκρίσιμο με εκείνον που επιτυγχάνεται μέσω άλλων
κανονιστικών καθεστώτων για τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε
καλλιεργήσιμα εδάφη ή σε καλλιέργειες, και ιδίως μέσω της εθνικής νομοθεσίας των
κρατών μελών για τα λιπάσματα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Συνεπώς,
όταν οι πραγματικές ποσότητες που τίθενται σε κυκλοφορία είναι χαμηλότερες από
10 τόνους ανά εταιρεία ανά έτος, οι απαιτήσεις πληροφόρησης που καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητες μεταξύ
10 και 100 τόνων θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να εφαρμόζονται ως προϋπόθεση για τη
διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

22

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183
της 29.6.1989, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της
20.12.2006, σ. 5).
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί των μέτρων προστασίας κατά της
εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών
εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών
ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
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(19)

Σε περίπτωση που οι πραγματικές ποσότητες ουσιών στα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό είναι μεγαλύτερες από
τους 100 τόνους, οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης που ορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα δυνάμει του εν
λόγω κανονισμού. Ούτε η εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να θίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

(20)

Ένα μείγμα διάφορων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE, καθένα από τα οποία έχει
υποβληθεί σε επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις
για το συγκεκριμένο υλικό, αναμένεται να είναι κατάλληλο για χρήση ως προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE, μόνο με την επιφύλαξη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων
που επιβάλλονται από τη δραστηριότητα ανάμειξης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να
αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, τέτοια μείγματα θα πρέπει να
κατατάσσονται σε χωριστή κατηγορία, η αξιολόγηση συμμόρφωσης της οποίας θα
πρέπει να περιορίζεται στις πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη
δραστηριότητα ανάμειξης.

(21)

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό, ανάλογα με τον
ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος που
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και να εγγυώνται επίσης θεμιτό
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(22)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων,
που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού
και διανομής.

(23)

Ο παρασκευαστής, γνωρίζοντας λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και
παραγωγής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να διενεργεί τη διαδικασία
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Συνεπώς, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να παραμείνει υποχρέωση του
παρασκευαστή και μόνο.

(24)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που
εισέρχονται στην εσωτερική αγορά από τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τον
παρόντα κανονισμό και ιδίως ότι οι παρασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα
λίπανσης. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξουν προβλέψεις ώστε οι εισαγωγείς να
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί θέτουν σε
κυκλοφορία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι οι
εισαγωγείς δεν θέτουν σε κυκλοφορία προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές ή συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει
επίσης να υπάρξουν προβλέψεις ώστε οι εισαγωγείς αυτοί να εξασφαλίζουν ότι έχουν
διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση των
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE και οι φάκελοι που συντάσσουν οι
παρασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών προς επιθεώρηση.

(25)

Όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, κάθε εισαγωγέας θα
πρέπει να αναγράφει πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης το όνομά του, την
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν και την ταχυδρομική
διεύθυνση επικοινωνίας του, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η εποπτεία της
αγοράς.
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(26)

Δεδομένου ότι ο διανομέας διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE
το οποίο έχει προηγουμένως τεθεί σε κυκλοφορία από τον παρασκευαστή ή τον
εισαγωγέα, ο διανομέας θα πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα προσοχή ώστε να
διασφαλιστεί ότι ο τρόπος χειρισμού του προϊόντος λίπανσης δεν επηρεάζει αρνητικά
τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα κανονισμό.

(27)

Κάθε οικονομικός φορέας που θέτει σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE
με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE κατά τρόπο ώστε να επηρεάζεται ενδεχομένως η συμμόρφωση με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεωρείται παρασκευαστής και, ως
εκ τούτου, θα πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του παρασκευαστή.

(28)

Καθώς οι διανομείς και οι εισαγωγείς βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να
συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρμόδιες
εθνικές αρχές και θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν ενεργά και να παρέχουν
στις εν λόγω αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν λίπανσης
με σήμανση CE.

(29)

Η εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE καθ’
όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού συμβάλλει στην απλούστερη και
αποδοτικότερη εποπτεία της αγοράς. Με αποδοτικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά
τον εντοπισμό των οικονομικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση μη
συμμορφούμενων προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά. Στο πλαίσιο της
τήρησης των στοιχείων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση άλλων οικονομικών
φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να επικαιροποιούν
τα στοιχεία αυτά για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE είτε έχουν προμηθευτεί από αυτούς προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE, αφού συνήθως δεν έχουν στη διάθεσή τους τέτοιες
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(30)

Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας και
ποιότητας, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE τα οποία συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.

(31)

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εγκριθεί εναρμονισμένα πρότυπα ή τα
εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν με αρκετές λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των
απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, ενδέχεται
να χρειάζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Επομένως, η
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που
καθορίζουν τους όρους αυτούς με τη μορφή κοινών προδιαγραφών. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE πρέπει να ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές ακόμα κι αν θεωρείται
ότι συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα.

30

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ,
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της
απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της
14.11.2012, σ. 12).
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(32)

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, και στις
αρμόδιες αρχές να επαληθεύσουν, ότι τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που
διατίθενται στην αγορά ικανοποιούν τις απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ
θεσπίζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, από τη
λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού
κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί
διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες.
Ωστόσο, είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι εν λόγω ενότητες ώστε να ληφθούν
υπόψη ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία των προϊόντων λίπανσης. Είναι ειδικότερα
αναγκαίο να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας και η συμμετοχή των
κοινοποιημένων οργανισμών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένων
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παράγονται από ανακτώμενα απόβλητα.

(33)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με υψηλή
περιεκτικότητα σε άζωτο τα οποία φέρουν σήμανση CE δεν συνιστούν απειλή για την
ασφάλεια και ότι τα λιπάσματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται, για παράδειγμα ως
εκρηκτικά, τα λιπάσματα αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σχετικά
με τις δοκιμές εκρηκτικότητας και με την ιχνηλασιμότητα.

(34)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες για
σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που αφορούν τη συμμόρφωση με όλες
τις πράξεις της Ένωσης που ισχύουν για προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE πρέπει να
παρέχονται με τη μορφή μιας ενιαίας δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Για τη μείωση της
διοικητικής επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, αυτή η ενιαία δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους
δηλώσεις συμμόρφωσης.

(35)

Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης, είναι η ορατή
έκβαση μιας ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE και
τη σχέση της με άλλες σημάνσεις διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 765/2008. Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί κανόνες που να διέπουν την
τοποθέτηση της σήμανσης CE στην περίπτωση των προϊόντων λίπανσης.

(36)

Ορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό απαιτούν την παρέμβαση οργανισμών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, οι οποίοι κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

(37)

Είναι, ωστόσο, σημαντικό όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί να εκτελούν τα
καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και με συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό
προϋποθέτει τον καθορισμό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιθυμούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν
υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(38)

Εάν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει τη συμμόρφωση προς
τα κριτήρια που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, τότε τεκμαίρεται η
συμμόρφωση και προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(39)

Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο επίπεδο ποιότητας κατά την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE χρειάζεται επίσης να
καθοριστούν απαιτήσεις για τις κοινοποιούσες αρχές και τους άλλους φορείς που
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συμμετέχουν στην αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των
κοινοποιημένων οργανισμών.
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(40)

Το σύστημα που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να συμπληρώνεται με
το σύστημα διαπίστευσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Επειδή η διαπίστευση είναι βασικό μέσο για να επαληθευτεί η επάρκεια των
οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για
τον σκοπό της κοινοποίησης.

(41)

Λόγω της μεταβλητής φύσης ορισμένων συστατικών υλικών των προϊόντων λίπανσης,
καθώς και της δυνητικά ανεπανόρθωτης φύσης ορισμένων από τις βλάβες που μπορεί
να προκαλέσει η έκθεση του εδάφους και των καλλιεργειών σε προσμείξεις, η
διαφανής διαπίστευση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και
εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των
προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που περιέχουν τέτοια συστατικά θα πρέπει να
είναι το μοναδικό μέσο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των οργανισμών
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(42)

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης συχνά αναθέτουν υπεργολαβικά σε
τρίτους ή σε θυγατρικές τους μέρη των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Για να εξασφαλιστεί το επίπεδο της προστασίας που
απαιτείται για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που πρόκειται να τεθούν σε
κυκλοφορία, έχει σημασία οι υπεργολάβοι και οι θυγατρικές που αξιολογούν τη
συμμόρφωση να πληρούν, για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, τις ίδιες απαιτήσεις όπως και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Είναι
συνεπώς σημαντικό η αξιολόγηση της επάρκειας και της απόδοσης των οργανισμών
που πρόκειται να κοινοποιηθούν, καθώς και η παρακολούθηση των ήδη
κοινοποιημένων οργανισμών, να καλύπτουν και δραστηριότητες που διεξάγονται από
υπεργολάβους και θυγατρικές.

(43)

Είναι ανάγκη να προβλεφθεί μια αποδοτική και διαφανής διαδικασία κοινοποίησης
και, ειδικότερα, να προσαρμοστεί η διαδικασία αυτή στις νέες τεχνολογίες ώστε να
καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίηση.

(44)

Επειδή οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορεί να
αφορούν προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που διατίθενται στην αγορά ολόκληρης
της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή η
δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις σχετικά με κάποιον κοινοποιημένο οργανισμό.
Συνεπώς, είναι σημαντικό να προβλεφθεί χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
μπορούν να αποσαφηνίζονται τυχόν αμφιβολίες ή ανησυχίες ως προς την επάρκεια
των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, προτού αυτοί αρχίσουν να
λειτουργούν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί.

(45)

Για λόγους διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, έχει καθοριστική σημασία οι
κοινοποιημένοι οργανισμοί να εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης χωρίς περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Για τον ίδιο
λόγο, και για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, είναι
αναγκαίο να εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τον
κατάλληλο συντονισμό και τη συνεργασία των κοινοποιημένων οργανισμών.

(46)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι κανόνες για την
εποπτεία της εσωτερικής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται
στην εσωτερική αγορά, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ)
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αριθ. 765/2008, ισχύουν και για τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να
εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις αρμόδιες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα
καθήκοντα.

EL

(47)

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον
εφόσον είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή
για το περιβάλλον όταν έχουν αποθηκευτεί ορθά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό
για τον οποίο προορίζονται και υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή
όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για
την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου.
Επιπλέον, η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE δεν θα
πρέπει να καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ασφαλή.

(48)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 προβλέπει μια διαδικασία διασφάλισης με την
οποία η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει την αιτιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει ένα
κράτος μέλος εις βάρος λιπασμάτων ΕΚ τα οποία θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο.
Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι
ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο
αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη μέλη.

(49)

Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει στα
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να
ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συνιστούν
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την
ασφάλεια ή για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές
που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς
οικονομικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τέτοιου είδους
προϊόντα λίπανσης.

(50)

Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ως προς την αιτιολόγηση ενός
μέτρου που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη
της Επιτροπής εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις ενός
εναρμονισμένου προτύπου, οπότε και θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία
επίσημης αντίρρησης σε εναρμονισμένα πρότυπα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1025/2012.

(51)

Προκειμένου να διασφαλιστούν κοινοί όροι για την εκτέλεση του παρόντος
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31.

(52)

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση
εκτελεστικών πράξεων μέσω των οποίων ζητείται από το κοινοποιούν κράτος μέλος
να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σχετικά με κοινοποιημένους οργανισμούς οι
οποίοι δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή τους,

31

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από
τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της
28.2.2011, σ. 13).
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καθώς τέτοιες πράξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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(53)

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση εκτελεστικών
πράξεων αναφορικά με συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που
παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των
φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, καθώς τέτοιες πράξεις εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για τον ίδιο λόγο, η διαδικασία αυτή θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την
έκδοση, την τροποποίηση ή την κατάργηση κοινών προδιαγραφών.

(54)

Μέσω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει αν τα μέτρα που
λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE είναι δικαιολογημένα ή όχι. Δεδομένου ότι τέτοιες πράξεις θα
συνδέονται με το κατά πόσον τα εθνικά μέτρα είναι δικαιολογημένα, δεν χρειάζεται
να υπόκεινται οι πράξεις σε έλεγχο από τα κράτη μέλη.

(55)

Σημειώνεται ελπιδοφόρος τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης των
αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση φωσφόρου από λυματολάσπη, και της παραγωγής
προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα, όπως ο βιοξυλάνθρακας. Τα προϊόντα που
περιέχουν ή που αποτελούνται από τέτοια υλικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην
εσωτερική αγορά χωρίς περιττή καθυστέρηση, όταν οι διαδικασίες παραγωγής έχουν
αναλυθεί επιστημονικά και όταν έχουν καθοριστεί απαιτήσεις διεργασίας σε ενωσιακό
επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό μεγαλύτερων ή πρόσθετων
κατηγοριών προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE ή συστατικών υλικών κατάλληλων
για χρήση στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Για τα ζωικά υποπροϊόντα, κατηγορίες
συστατικών υλικών θα πρέπει να προστίθενται ή να διευρύνονται μόνο στον βαθμό
που θα έχει προσδιοριστεί ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αφού τα
ζωικά υποπροϊόντα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί τέτοιο τελικό σημείο
εξαιρούνται ούτως ή άλλως από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(56)

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε νέα ευρήματα
σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE να είναι επαρκώς αποτελεσματικά, καθώς και σε νέες αξιολογήσεις του
κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια και
για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ώστε να
τροποποιούνται οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων
λίπανσης με σήμανση CE.

(57)

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της,
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη,
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(58)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα
ισχύουν για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίσουν την
επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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(59)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη
διάθεση στην αγορά εκείνων των λιπασμάτων ΕΚ που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πριν από την ημερομηνία
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, χωρίς να χρειάζεται τα εν λόγω προϊόντα να
συμμορφωθούν με περαιτέρω απαιτήσεις. Συνεπώς, οι διανομείς θα πρέπει να
μπορούν να προμηθεύουν λιπάσματα ΕΚ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, δηλαδή
εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερομηνία
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(60)

Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στους οικονομικούς φορείς να
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, και
στα κράτη μέλη να προετοιμάσουν τη διοικητική υποδομή που απαιτείται για την
εφαρμογή του. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι μια ημερομηνία
τέτοια ώστε να είναι εύλογα εφικτή η ολοκλήρωση των προετοιμασιών αυτών.

(61)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, που είναι η κατοχύρωση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη διασφάλιση ότι τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE που διατίθενται στην αγορά πληρούν τις απαιτήσεις που
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των
φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από
τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να
επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα,
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

2.

EL

α)

ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009,

β)

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων:
α)

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ·

β)

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ·

γ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

δ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

ε)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006·

στ)

Οδηγία 2000/29/ΕΚ·
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ζ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013·

η)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

EL

1)

«προϊόν λίπανσης»: κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί, είτε σε καθαρή μορφή είτε
αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, σε φυτά ή στη ριζόσφαιρα φυτών με σκοπό να
προσφέρει θρεπτικές ουσίες ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης των
φυτών·

2)

«προϊόν λίπανσης με σήμανση CE»: κάθε προϊόν λίπανσης που φέρει
σήμανση CE όταν διατίθεται στην αγορά·

3)

«ουσία»: κάθε ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

4)

«μείγμα»: κάθε μείγμα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

5)

«μικροοργανισμός»: κάθε μικροοργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 3
σημείο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2209·

6)

«διάθεση στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE
προς διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής
δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

7)

«θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE διατίθεται στην αγορά της Ένωσης·

8)

«παρασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρασκευάζει ή που
αναθέτει σε άλλους τη σχεδίαση ή την παρασκευή ενός προϊόντος λίπανσης με
σήμανση CE και το οποίο διοχετεύει στην αγορά το εν λόγω προϊόν λίπανσης
υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

9)

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από
παρασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός αυτού για την εκτέλεση συγκεκριμένων
καθηκόντων·

10)

«εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση
που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE προερχόμενο από τρίτη χώρα·

11)

«διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού,
εκτός του παρασκευαστή και του εισαγωγέα, το οποίο διαθέτει προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά·

12)

«οικονομικοί φορείς»: οι παρασκευαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι,
οι εισαγωγείς και οι διανομείς·

13)

«τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις
που πρέπει να πληροί ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·
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14)

«εναρμονισμένο πρότυπο»: ένα εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

15)

«διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

16)

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

17)

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία που αποδεικνύει αν
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός για ένα
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

18)

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: φορέας που εκτελεί
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων των
δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

19)

«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος λίπανσης
με σήμανση CE που έχει ήδη διατεθεί στον τελικό χρήστη·

20)

«απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στο να εμποδίσει ένα προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού να διατεθεί
στην αγορά·

21)

«σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο παρασκευαστής δηλώνει ότι το
προϊόν λίπανσης συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής
νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης αυτής.

22)

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε ενωσιακή νομοθεσία η οποία
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων.
Άρθρο 3
Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων λίπανσης με
σήμανση CE συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 4
Απαιτήσεις προϊόντων
1.

2.
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Κάθε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE
α)

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι για την
αντίστοιχη κατηγορία λειτουργίας προϊόντος·

β)

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την
αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες κατηγορίες συστατικών υλικών·

γ)

επισημαίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο
παράρτημα III.

Για τυχόν θέματα που δεν καλύπτονται από τα παραρτήματα Ι ή ΙΙ, τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE ικανοποιούν την απαίτηση πως η χρήση τους, όπως αυτή
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν καθιστά τρόφιμα ή ζωοτροφές φυτικής
προέλευσης μη ασφαλή κατά την έννοια των άρθρων 14 και 15 αντίστοιχα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
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Άρθρο 5
Διάθεση στην αγορά
Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον
εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των παρασκευαστών
1.

Όταν θέτουν σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι
παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί και παρασκευαστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι για την αντίστοιχη
κατηγορία λειτουργίας προϊόντος και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ
για την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες κατηγορίες συστατικών υλικών.

2.

Προτού θέσουν σε κυκλοφορία ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι
παρασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελο και διενεργούν ή μεριμνούν για τη
διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 14. Όταν η συμμόρφωση ενός τέτοιου προϊόντος λίπανσης με τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού έχει αποδειχθεί με την εν λόγω
διαδικασία, οι παρασκευαστές τοποθετούν τη σήμανση CE, καταρτίζουν δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ και φροντίζουν ώστε η δήλωση να συνοδεύει το προϊόν λίπανσης
όταν αυτό τεθεί σε κυκλοφορία.

3.

Οι παρασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά.

4.

Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε τα προϊόντα
λίπανσης με σήμανση CE που αποτελούν μέρος παραγωγής εν σειρά να
συμμορφώνονται διαρκώς προς τον παρόντα κανονισμό. Οι αλλαγές στη μέθοδο
παραγωγής ή στα χαρακτηριστικά τέτοιων προϊόντων λίπανσης και οι αλλαγές στα
εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή
σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE, οι παρασκευαστές διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές
σε τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές
καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη
συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων
προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.
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5.

Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι η συσκευασία κάθε προϊόντος λίπανσης με
σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς
ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν το προϊόν λίπανσης
προσφέρεται χωρίς συσκευασία, διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες
περιλαμβάνονται σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν λίπανσης.

6.

Οι παρασκευαστές αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική
επωνυμία ή το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας
τους πάνω στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης ή, όταν το προϊόν λίπανσης με
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σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν
λίπανσης. Η ταχυδρομική διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο
επικοινωνίας με τον παρασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της
αγοράς.
7.

Οι παρασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE
επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III ή, όταν το προϊόν λίπανσης παρέχεται
χωρίς συσκευασία, ότι οι δηλώσεις επισήμανσης περιλαμβάνονται σε έγγραφο που
συνοδεύει το προϊόν λίπανσης και είναι προσβάσιμο για σκοπούς επιθεώρησης όταν
το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία. Η δήλωση επισήμανσης διατυπώνεται σε γλώσσα
εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως αυτό αποφασίζεται από το
οικείο κράτος μέλος, και πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εύληπτη.

8.

Οι παρασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης
με σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα
κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχουν τη
συμμόρφωση του προϊόντος, για να το αποσύρουν ή για να το ανακαλέσουν, κατά
περίπτωση.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας παρασκευαστής θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι
ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αυτός έχει θέσει σε κυκλοφορία συνιστά
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την
ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των
κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης και παρέχει
λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα
που έχουν ληφθεί.

9.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι παρασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια
εθνική αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα
έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του
προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τον παρόντα κανονισμό, σε γλώσσα
εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή,
κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι
κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που αυτοί έχουν θέσει σε
κυκλοφορία.

10.

Ο παρασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού
έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
α)

απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού
αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως καθορίζονται στην
κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα I

β)

σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας
προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που
αναφέρονται στο στοιχείο α).

Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω
προϊόντων σε κυκλοφορία.
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Άρθρο 7
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
1.

Οι παρασκευαστές μπορούν να διορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, με γραπτή
εντολή.
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση
κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν
περιλαμβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

2.

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην
εντολή την οποία λαμβάνει από τον παρασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:
α)

να φυλάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο και να τα
θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς για διάστημα
10 ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το τελευταίο προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE που καλύπτεται από τα έγγραφα αυτά·

β)

να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ
μέρους της, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος λίπανσης με
σήμανση CE·

γ)

να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σε
τυχόν ενέργειες που γίνονται προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που
ενέχουν τα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE τα οποία καλύπτει η εντολή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων
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1.

Οι εισαγωγείς θέτουν σε κυκλοφορία μόνο συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE.

2.

Προτού θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς
διασφαλίζουν ότι ο παρασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14. Διασφαλίζουν ότι ο
παρασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα
έγγραφα και ότι ο παρασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6
παράγραφοι 5 και 6. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις
των παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή III, τότε δεν θέτει το προϊόν λίπανσης σε κυκλοφορία έως
ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης
με σήμανση CE συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των
ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο εισαγωγέας ενημερώνει
σχετικά τον παρασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3.

Οι εισαγωγείς αναγράφουν την ονομασία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή
το σήμα κατατεθέν τους και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους πάνω
στη συσκευασία του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE ή, όταν το προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται χωρίς συσκευασία, σε έγγραφο που συνοδεύει
το προϊόν λίπανσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
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4.

Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE επισημαίνεται
σύμφωνα με το παράρτημα III, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς
χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

5.

Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για όσο διάστημα το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή
μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις
ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα I ή με τις απαιτήσεις
επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα III.

6.

Όταν κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις επιδόσεις ή τους κινδύνους ενός προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE, οι εισαγωγείς διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές σε
τέτοια προϊόντα λίπανσης που διατίθενται στην αγορά, διερευνούν τις σχετικές
καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, με τα μη
συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE και με τις ανακλήσεις τέτοιων
προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω παρακολούθηση.

7.

Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE που έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα
κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιτύχουν τη
συμμόρφωση του προϊόντος, για να το αποσύρουν ή για να το ανακαλέσουν, κατά
περίπτωση.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αυτός έχει θέσει σε κυκλοφορία συνιστά
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την
ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των
κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης και παρέχει
λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα
που έχουν ληφθεί.
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8.

Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση
των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, για περίοδο 10 ετών από
την ημερομηνία που θα τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE,
και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω
αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

9.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική
αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα
τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή.
Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, στις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE που αυτοί έχουν θέσει σε κυκλοφορία.

10.

Ο εισαγωγέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού
έκθεση δοκιμής εκρηκτικότητας όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV για τα εξής
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE:
α)

απλά ή σύνθετα στερεά ανόργανα μακροθρεπτικά λιπάσματα νιτρικού
αμμωνίου με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως καθορίζονται στην
κατηγορία λειτουργίας προϊόντος 1(Γ)(I)(α)(i-ii)(Α) στο παράρτημα I·

β)

σύμμεικτα προϊόντα λίπανσης, όπως καθορίζονται στην κατηγορία λειτουργίας
προϊόντος 7 στο παράρτημα I, τα οποία περιέχουν ένα από τα λιπάσματα που
αναφέρονται στο στοιχείο α).
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Η έκθεση υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη θέση των εν λόγω
προϊόντων σε κυκλοφορία.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των διανομέων
1.

Όταν οι διανομείς διαθέτουν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά,
ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού.

2.

Οι διανομείς, προτού διαθέσουν προϊόν λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά,
επαληθεύουν ότι συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τα απαιτούμενα
έγγραφα, ότι επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα III σε γλώσσα εύκολα
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου
πρόκειται να διατεθεί το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και ότι ο παρασκευαστής
και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και
του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντιστοίχως.
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι,
ΙΙ ή III, τότε δεν διαθέτει το προϊόν λίπανσης στην αγορά έως ότου επιτευχθεί η
συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE
συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών,
για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον
παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3.

Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, για όσο διάστημα το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή
μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις
ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα I ή με τις απαιτήσεις
επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα III.

4.

Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα
κανονισμό διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για
να επιτευχθεί η συμμόρφωση, η απόσυρση ή η ανάκληση του προϊόντος λίπανσης,
κατά περίπτωση.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα
προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει στην αγορά συνιστά απαράδεκτο
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για
το περιβάλλον, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών
στην αγορά των οποίων έχει διαθέσει το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και
παρέχει λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τυχόν μη συμμόρφωση και τυχόν
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

5.

EL

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική
αρχή, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα
τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός
της, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχουν διαθέσει στην αγορά.
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Άρθρο 10
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των παρασκευαστών ισχύουν για τους
εισαγωγείς και τους διανομείς
Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται παρασκευαστής για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον
παρασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν θέτει σε κυκλοφορία ένα προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE υπό τη δική του επωνυμία ή το δικό του εμπορικό σήμα ή
όταν τροποποιεί προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία
κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 11
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων
1.

2.

Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί φορείς υποδεικνύουν στις αρχές εποπτείας της
αγοράς την ταυτότητα:
α)

κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE·

β)

κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE.

Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κατά την
οποία προμηθεύτηκαν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE και για περίοδο 10 ετών
από την ημερομηνία κατά την οποία προμήθευσαν το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Άρθρο 12
Τεκμήριο συμμόρφωσης
Με την επιφύλαξη των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα
πρότυπα ή με μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων
έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται
ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II
και III και οι οποίες καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
Άρθρο 13
Κοινές προδιαγραφές
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές
προδιαγραφές, η συμμόρφωση με τις οποίες διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες καλύπτονται
από τις εν λόγω προδιαγραφές ή μέρη αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41
παράγραφος 3.
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Άρθρο 14
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
1.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται με την εφαρμογή της
διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο παράρτημα IV.

2.

Τα αρχεία και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης συντάσσονται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους
όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός που διεξάγει τις
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον
οργανισμό αυτόν.
Άρθρο 15
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

1.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις
που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και III.

2.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ακολουθεί το υπόδειγμα δομής που καθορίζεται στο
παράρτημα V, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες που
περιγράφονται στο παράρτημα IV και επικαιροποιείται διαρκώς. Μεταφράζεται στη
γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου τίθεται
σε κυκλοφορία ή διατίθεται το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE.

3.

Όταν ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE διέπεται από περισσότερες από μία
πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ,
καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις
της Ένωσης. Η δήλωση αυτή κατονομάζει τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης και
αναφέρει τα στοιχεία δημοσίευσής τους. Μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει
τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

4.

Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο παρασκευαστής αναλαμβάνει
την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 16
Γενικές αρχές της σήμανσης CE
Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008.
Άρθρο 17
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE

EL

1.

Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στα
συνοδευτικά έγγραφα και, όταν το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρέχεται σε
συσκευασμένη μορφή, επί της συσκευασίας.

2.

Η σήμανση CE τοποθετείται προτού τεθεί σε κυκλοφορία το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE.

3.

Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού ο
οποίος συμμετείχε στην αξιολόγηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην ενότητα Δ1
του παραρτήματος IV.
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Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται είτε από τον ίδιο
τον οργανισμό είτε από τον παρασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του
σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού.
4.

Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση
της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω
σήμανσης.
Άρθρο 18
Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
Προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που έχει υποβληθεί σε δραστηριότητα ανάκτησης
και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι
συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι έχει παύσει να
αποτελεί απόβλητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 19
Κοινοποίηση
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους
οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 20
Κοινοποιούσες αρχές
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1.

Τα κράτη μέλη ορίζουν κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για
καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης
κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για
παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 25.

2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση
στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό
διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα
με αυτόν.

3.

Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση,
κοινοποίηση ή παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε οργανισμό
που δεν είναι κρατική οντότητα, ο οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο και
συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις του άρθρου 21.
Επιπλέον, προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να καλύπτει τις ευθύνες που προκύπτουν
από τις δραστηριότητές του.

4.

Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα τα οποία
εκτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

34

τον
και
την
της

EL

Άρθρο 21
Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές
1.

H κοινοποιούσα αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση
συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2.

Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

3.

Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την
κοινοποίηση ενός οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από
αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.

4.

Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται
από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή από συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

5.

Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
λαμβάνει.

6.

Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση
των καθηκόντων της.
Άρθρο 22
Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για
την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και
για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και σχετικά με τυχόν
αλλαγές στις διαδικασίες αυτές.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
Άρθρο 23
Απαιτήσεις σχετικές με τους κοινοποιημένους οργανισμούς
1.

Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.

2.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής
νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

3.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από
τον οργανισμό ή το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που αξιολογεί.
Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία
που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παρασκευή,
την παροχή ή τη χρήση των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE τα οποία αξιολογεί
μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η
ανεξαρτησία του και η απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων είναι
αποδεδειγμένες.

4.

EL

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης δεν ταυτίζονται με τον σχεδιαστή, τον παρασκευαστή, τον
προμηθευτή, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη των προϊόντων λίπανσης,
ούτε με τον αντιπρόσωπο οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη. Αυτό δεν αποκλείει τη
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χρήση προϊόντων λίπανσης που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση προϊόντων λίπανσης για προσωπικούς
σκοπούς.
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παρασκευή, την εμπορία
ή τη χρήση προϊόντων λίπανσης ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει
την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Αυτό ισχύει
ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες
των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα,
αντικειμενικότητα ή αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που διεξάγει.
5.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μέγιστη επαγγελματική
ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και
οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική,
που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες
προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.

6.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα
καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί
βάσει των διατάξεων του παραρτήματος IV και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε
εκτελούνται εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.
Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για
κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE για τα οποία είναι
κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:
α)

το αναγκαίο προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη πείρα
για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)

τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται
η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η
δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη
πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των
καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε
άλλης δραστηριότητας·

γ)

τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας
υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται,
τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εκάστοτε
προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την
εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον
αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

EL
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7.

8.

Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης διαθέτει:
α)

πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα
καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)

επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές
κύρος για τη διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών·

γ)

κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα
παραρτήματα Ι, ΙΙ και III, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και
των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και της
εθνικής νομοθεσίας·

δ)

την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και
τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών
στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των
αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης
εφόσον η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή η
αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του
κράτους μέλους.

10.

Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί
το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το παράρτημα ΙV,
εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο
διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας
προστατεύονται.

11.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές
δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των
κοινοποιημένων οργανισμών η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 35, ή
εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και
εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το
αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας συντονισμού.
Άρθρο 24
Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών

Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που
ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των
οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 23 εφόσον τα εφαρμοστέα
εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.
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Άρθρο 25
Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών
1.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα
καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε
θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του
άρθρου 23 και ενημερώνει αναλόγως την κοινοποιούσα αρχή.

2.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα
που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.

3.

Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από
θυγατρική μόνον εφόσον συμφωνήσει ο πελάτης.

4.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα
έγγραφα τα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της
θυγατρικής και τα σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η
θυγατρική δυνάμει του παραρτήματος ΙV.
Άρθρο 26
Αίτηση κοινοποίησης

1.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην
κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

2.

Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE για τα
οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και
από πιστοποιητικό διαπίστευσης το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό
διαπίστευσης και με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 23.
Άρθρο 27
Διαδικασία κοινοποίησης

1.

Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

2.

Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του
ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η
Επιτροπή.

3.

Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και το εν λόγω προϊόν ή προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, καθώς
και το πιστοποιητικό διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

4.

Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου
οργανισμού μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση.
Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

5.
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Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν
επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.
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Άρθρο 28
Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών
1.

Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινοποιημένους οργανισμούς.
Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος
βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης.

2.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει
του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους
έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.
Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου.
Άρθρο 29
Αλλαγές στην κοινοποίηση

1.

Όταν μια κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος
οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 23 ή ότι αδυνατεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή
ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη
τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει
αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

2.

Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο
κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος
μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του
οργανισμού αυτού είτε τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός είτε
παραμένουν διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς,
κατόπιν αιτήματός τους.
Άρθρο 30
Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

1.

Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή έχει
περιέλθει σε γνώση της αμφιβολία όσον αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου
οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

2.

Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις
πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της
επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.

3.

Η Επιτροπή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών
που προκύπτουν κατά τις έρευνες αυτές.

4.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να
πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη που απαιτεί από
το κοινοποιούν κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.
H εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2.
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Άρθρο 31
Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών
1.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα
με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα
IV.

2.

Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι
περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί
ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας
επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την
πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του εκάστοτε προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά
χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.
Επ’ αυτού τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που
απαιτούνται για τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE προς τον
παρόντα κανονισμό.

3.

Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται
στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, στις κοινές
προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές δεν
πληρούνται από τον παρασκευαστή, ζητεί από τον παρασκευαστή να λάβει τα
ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.

4.

Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση του
πιστοποιητικού, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν
λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον
παρασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή
ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.

5.

Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο
αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν
πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
Άρθρο 32
Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά
αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών.
Άρθρο 33
Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.

EL

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής:
α)

τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού·

β)

τυχόν περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της
κοινοποίησης·

γ)

τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

δ)

κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων
και υπεργολαβιών.
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2.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει του
παρόντος κανονισμού οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE, συναφείς πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και,
κατόπιν αιτήματος, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Άρθρο 34
Ανταλλαγή εμπειριών

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών
των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.
Άρθρο 35
Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία και ότι αυτά
λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεακής ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει
συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή διά διορισθέντων
αντιπροσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΟΥ
ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 36
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE
που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά
Τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα
προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE.
Άρθρο 37
Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν
κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
1.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να
πιστεύουν ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE παρουσιάζει απαράδεκτο
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την ασφάλεια ή για
το περιβάλλον, διενεργούν για το εν λόγω προϊόν λίπανσης αξιολόγηση που
καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της
αγοράς όπως απαιτείται.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι
το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού, τότε ζητούν αμελλητί από τον οικονομικό φορέα να λάβει
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να
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επιτύχει τη συμμόρφωση του προϊόντος λίπανσης με τις απαιτήσεις αυτές, να
αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά, να το ανακαλέσει ή να αφαιρέσει τη
σήμανση CE.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο
οργανισμό.
Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα
στο δεύτερο εδάφιο μέτρα.
2.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται
στη δική τους εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο
οικονομικός φορέας.

3.

Ο οικονομικός φορέας μεριμνά ώστε να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά
μέτρα για όλα τα εμπλεκόμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει
στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4.

Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός
του χρονικού διαστήματος το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE στην εθνική τους αγορά ή να αποσύρουν το προϊόν
λίπανσης από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.
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Στις πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για
την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE, η
καταγωγή του προϊόντος λίπανσης, η φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και
του σχετικού κινδύνου, η φύση και η διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν,
καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Οι αρχές
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδιαίτερα αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α)

μη εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή III
για το προϊόν λίπανσης με σήμανση CE·

β)

ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 και στα
οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6.

Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του
παρόντος άρθρου ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα
μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που διαθέτουν
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE,
καθώς και τυχόν αντιρρήσεις τους σε περίπτωση που διαφωνούν με εθνικό μέτρο
που έχει θεσπιστεί.

7.

Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή
την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
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8.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως η απόσυρση,
λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE.
Άρθρο 38
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 37 παράγραφοι 3 και 4,
διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή
θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή
διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή
φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων
αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με τη μορφή
απόφασης που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.
Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, η απόφαση θα διατάσσει όλα τα
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη
συμμορφούμενο προϊόν λίπανσης με σήμανση CE θα αποσυρθεί από τις αγορές τους
και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή.
Εάν το εθνικό μέτρο δεν κριθεί δικαιολογημένο, η απόφαση θα διατάσσει το οικείο
κράτος μέλος να το αποσύρει.
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει
αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

2.

Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων που
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή εφαρμόζει τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
Άρθρο 39
Συμμορφούμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που παρουσιάζουν κίνδυνο

EL

1.

Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του
άρθρου 37 παράγραφος 1, ότι ένα προϊόν λίπανσης με σήμανση CE συνιστά
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την
ασφάλεια ή για το περιβάλλον, παρότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό,
απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει εντός εύλογης χρονικής
περιόδου όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν
λίπανσης, όταν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο,
για να αποσύρει το προϊόν λίπανσης από την αγορά ή για να το ανακαλέσει.

2.

Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλα τα
εμπλεκόμενα προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE που έχει διαθέσει στην αγορά σε
ολόκληρη την Ένωση.

3.

Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στην
πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα
στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος
λίπανσης με σήμανση CE, η καταγωγή του και η αλυσίδα εφοδιασμού του προϊόντος
λίπανσης, η φύση του σχετικού κινδύνου και η φύση και η διάρκεια των εθνικών
μέτρων που ελήφθησαν.
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4.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό
φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική
πράξη με τη μορφή απόφασης που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο
και, εάν χρειάζεται, διατάσσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που
αφορούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, της
ασφάλειας και του περιβάλλοντος, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 4.

5.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει
αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.
Άρθρο 40
Τυπική μη συμμόρφωση

1.

2.

EL

Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, όταν κράτος μέλος προβεί σε κάποια από τις
κατωτέρω διαπιστώσεις για προϊόν λίπανσης με σήμανση CE, απαιτεί από τον οικείο
οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:
α)

η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού·

β)

ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού έχει τοποθετηθεί κατά
παράβαση του άρθρου 17 ή δεν έχει τοποθετηθεί, παρότι απαιτείται δυνάμει
του άρθρου 17·

γ)

η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το προϊόν λίπανσης με
σήμανση CE·

δ)

η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

ε)

ο τεχνικός φάκελος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι πλήρης·

στ)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 8
παράγραφος 3 απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς·

ζ)

δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8.

Εάν η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακολουθήσει να
υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να
περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του προϊόντος λίπανσης με σήμανση CE
στην αγορά ή για να διασφαλίσει ότι αυτό θα ανακληθεί ή θα αποσυρθεί από την
αγορά ή ότι θα αφαιρεθεί η σήμανση CE.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τα προϊόντα λίπανσης. Η εν λόγω
επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του
ίδιου κανονισμού.
Άρθρο 42
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

1.

2.

EL

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, με σκοπό την
προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα προϊόντα λίπανσης με
σήμανση CE
α)

τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών εμπορικών
συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, και

β)

τα οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για
την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, και είναι επαρκώς αποτελεσματικά.

Εάν η Επιτροπή τροποποιήσει το παράρτημα II προκειμένου να προστεθούν νέοι
μικροοργανισμοί στην κατηγορία συστατικών υλικών για τέτοιους οργανισμούς
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πράττει με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

ονομασία του μικροοργανισμού·

β)

ταξινομική κατάταξη του μικροοργανισμού·

γ)

ιστορικά δεδομένα
μικροοργανισμού·

δ)

ταξινομική σχέση με είδη μικροοργανισμών που πληρούν τις απαιτήσεις για
τεκμήριο αναγνωρισμένης ασφάλειας, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

ε)

πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα καταλοίπων τοξινών·

στ)

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής· και

ζ)

πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υπολειμματικών ενδιάμεσων
προϊόντων ή μικροβιακών μεταβολιτών στο συστατικό υλικό.

για

την
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3.

Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, η
Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τις κατηγορίες συστατικών υλικών που
καθορίζονται στο παράρτημα II με την προσθήκη ζωικών υποπροϊόντων κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 μόνον όταν έχει προσδιοριστεί ένα
τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής για τέτοια προϊόντα σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

4.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα
με το άρθρο 43 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV με βάση νέα
επιστημονικά στοιχεία. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την εξουσιοδότηση αυτή όποτε
απαιτείται τροποποίηση, με βάση αξιολόγηση κινδύνου, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι κάθε προϊόν λίπανσης με σήμανση CE που συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν συνιστά
απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, για την
ασφάλεια ή για το περιβάλλον.
Άρθρο 43
Άσκηση της εξουσιοδότησης

EL

1.

Η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 42 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [Publications office,
please insert the date of entry into force of this Regulation]. Η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες
πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται
αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη
λήξη της κάθε περιόδου.

3.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η ίδια αυτή
απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που
ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.

Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 42 τίθεται σε ισχύ
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή
ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να
διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην
Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Άρθρο 45
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1069/2009
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
1)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Για τα αναφερόμενα στα άρθρα 32, 35 και 36 παράγωγα προϊόντα, τα οποία
δεν παρουσιάζουν πλέον κανέναν ουσιαστικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή
την υγεία των ζώων, μπορεί να προσδιορίζεται τελικό σημείο στην αλυσίδα
παρασκευής πέραν του οποίου δεν υπόκεινται πλέον στις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού.»

2)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.

Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων,
τα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που αφορούν
έκτακτα υγειονομικά μέτρα εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στα
παράγωγα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 36 του
παρόντος κανονισμού.»
Άρθρο 46
Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1107/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 τροποποιείται ως εξής:
1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«β)
να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις ουσίες
που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία
ή για βιοδιεγέρτες φυτών·»

EL

2)

Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

3)

«34) «βιοδιεγέρτης φυτών»: προϊόν που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης
των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά
στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσοτέρων από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού:
α)

αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων·

β)

ανοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις·
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γ)

χαρακτηριστικά ποιότητας των καλλιεργειών.»
Άρθρο 47
Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 καταργείται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 49.
Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα
κανονισμό.
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά όσων προϊόντων είχαν τεθεί σε
κυκλοφορία ως λιπάσματα με την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2003/2003 πριν από την [Publications office, please insert the date of application of this
Regulation]. Ωστόσο, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, mutatis
mutandis.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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