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18.10.2017 A8-0270/336 

Tarkistus  336 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(B) – 3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– ...päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on soveltamisen 

alkamispäivää seuraava päivä] alkaen: 

80 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/337 

Tarkistus  337 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(B) – 3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation] alkaen: 40 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), ja 

– ... päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kahdeksan vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 
alkaen: 70 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/338 

Tarkistus  338 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(B) – 3 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... 

[Publications office, please insert the date 

occurring twelve years after the date of 

application of this Regulation] alkaen: 

20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/339 

Tarkistus  339 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(C)(I) – 2 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation]  60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– ... päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kaksi vuotta tämän 

asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 
80 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

Or. en 



 

AM\1137625FI.docx  PE605.629v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.10.2017 A8-0270/340 

Tarkistus  340 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(C)(I) – 2 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation] alkaen:  40 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), ja 

– ... päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kahdeksan vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 
alkaen: 70 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/341 

Tarkistus  341 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – (PFC) 1(C)(I) – 2 alakohta – a alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– ... päivästä ...kuuta ... 

[Publications office, please insert the date 

occurring twelve years after the date of 

application of this Regulation] alkaen: 

20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


