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 A8-0270/388 

Τροπολογία  388 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 60 mg/kg , 

  Από την [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 80 mg/kg , 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Τροπολογία  389 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, please 

insert the date occurring three years 

after the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Τροπολογία  390 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Β) – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application of 

this Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 20 mg/kg , 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Τροπολογία  391 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 60 mg/kg , 

 Από την [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: πεντοξείδιο του 

φωσφόρου (P2O5) 80 mg/kg , 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Τροπολογία  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, 

please insert the date occurring 

three years after the date of 

application of this Regulation]: 

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 

40 mg/kg, και 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Τροπολογία  393 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – ΚΛΠ 1(Γ)(I) – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – 

περίπτωση 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από την [Publications office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation]: 

πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 

20 mg/kg , 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο του καδμίου θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο σε κάθε ΚΛΠ προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι 

μια μέση συγκέντρωση 80 mg/kg είναι αρκετή για να διασφαλίσει μείωση της συσσώρευσης 

καδμίου στο έδαφος. Συνεπώς, η θέσπιση του μέγιστου ορίου στα 80 mg υπερεπαρκεί για να 

διασφαλίσει τον μετριασμό του κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. 

 

 


