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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2017 A8-0270/402 

Изменение  402 

Силви Годен, Филип Лоазо, Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

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 1(Б) – точка 3 – буква а – точка 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Когато продуктът за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, има 

общо съдържание на фосфор (P) от 5 % 

от масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P2O5) или повече 

(„фосфорен тор“): 

(2) Когато продуктът за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, има 

общо съдържание на фосфор (P) от 5 % 

от масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P2O5) или повече 

(„фосфорен тор“): 

 от [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), и 

 от [Служба за публикации: 

моля, въведете датата на 

прилагане на настоящия 

регламент]: 80 mg/kg фосфорен 

пентаоксид (P2O5), 

 от [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), 

 

 от [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/403 

Изменение  403 

Силви Годен, Филип Лоазо, Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

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 1(В)(I) – точка 2 – буква а – точка 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Когато продуктът за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, има 

общо съдържание на фосфор (P) от 5 % 

от масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P2O5) или повече 

(„фосфорен тор“): 

(2) Когато продуктът за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, има 

общо съдържание на фосфор (P) от 5 % 

от масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P2O5) или повече 

(„фосфорен тор“): 

 от [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), и 

 от [Служба за публикации: 

моля, въведете датата на 

прилагане на настоящия 

регламент]: 80 mg/kg фосфорен 

пентаоксид (P2O5), 

 от [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), 

 

 от [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

фосфорен пентаоксид (P2O5), и 

 от [Служба за публикации: 

моля, въведете дата – 

петнадесет години след 

датата на прилагане на 

настоящия регламент]: 60 

mg/kg фосфорен пентаоксид 

(P2O5), и 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/404 

Изменение  404 

Филип Лоазо, Милене Трошчински, Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

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 ІІ – част ІІ – параграф 1 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Продукт за наторяване, маркиран с 

маркировката „СЕ“, не може да бъде 

съставен от генетично 

модифицирани микроорганизми, нито 

да съдържа такива микроорганизми. 

Тази забрана се прилага за всички 

налични техники, а не само за тези, 

признати от законодателството на 

Съюза, и по-специално Директива 

2001/18/ЕО1a. 

 __________________ 

 1a OВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1. 

Or. en 

 

 


