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18.10.2017 A8-0270/366 

Изменение  366 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част ІІ – ПФК 6(Б)(II) – точка 2 – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Живак (Hg) 2 mg/kg сухо 

вещество, 

- Живак (Hg) 1 mg/kg сухо 

вещество, 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/367 

Изменение  367 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част ІІ – ПФК 6(Б)(II) – точка 2 – тире 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Арсен (As) 60 mg/kg сухо 

вещество, 

- Арсен (As) 20 mg/kg сухо 

вещество, 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0270/368 

Изменение  368 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение II – част 1 – подзаглавие 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

КСМ 10: Други полимери, различни от 

полимерите с хранителни елементи 

заличава се 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/369 

Изменение  369 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение II – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – буква д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) полимери, или заличава се 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/370 

Изменение  370 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – част І – точка 7 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Когато продукт за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, е 

разрешен за използване в 

биологичното земеделие съгласно 

Регламент (ЕО) № 834/2007, това се 

посочва на етикета със следния 

текст „разрешен в биологичното 

земеделие в съответствие с 

Регламент (EО) № 834/2007“. На 

етикета на продуктите за 

наторяване, маркирани с 

маркировката „СЕ“, които не са 

подходящи за биологичното 

земеделие, що се отнася до Регламент 

(ЕО) № 834/2007, и които имат 

търговско наименование, напомнящо 

обозначенията, посочени в член 23 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007, което би 

могло да обърка крайния потребител 

за тяхната употреба в органичното 

земеделие, се посочва че те „не са 

разрешени в биологичното земеделие в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 834/2007“. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/371 

Изменение  371 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение III – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Когато продуктът за 

наторяване, маркиран с 

маркировката „СЕ“ има общо 

съдържание на фосфор (P) от 5% от 

масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P205) или повече 

(„фосфорен тор“): 

 а) ако съдържанието на кадмий 

(Cd) е равно на или по-високо от 

20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P205), 

тогава на етикета трябва да се 

посочи реалното съдържание на 

кадмий (Cd) в mg/kg P205; 

 б) ако съдържанието на кадмий 

(Cd) е по-ниско от 20 mg/kg фосфорен 

пентаоксид (P2О5), тогава в 

информацията трябва да се съдържа 

текстът „съдържа по-малко от 

20 mg Cd/Kg P2О5“ или „с ниско 

съдържание на кадмий“. 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/372 

Изменение  372 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – точка 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Когато продуктът за 

наторяване, маркиран с 

маркировката „СЕ“ има общо 

съдържание на фосфор (P) от 5% от 

масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P205) или повече 

(„фосфорен тор“): 

 а) ако съдържанието на кадмий 

(Cd) е равно на или по-високо от 

20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P205), 

тогава на етикета трябва да се 

посочи реалното съдържание на 

кадмий (Cd) в mg/kg P205; 

 б) ако съдържанието на кадмий 

(Cd) е по-ниско от 20 mg/kg фосфорен 

пентаоксид (P2О5), тогава в 

информацията трябва да се съдържа 

текстът „съдържа по-малко от 

20 mg Cd/Kg P2О5“ или „с ниско 

съдържание на кадмий“. 

Or. en 

 

 


