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18.10.2017 A8-0270/402 

Poprawka  402 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – punkt 3 – litera a – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

 Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation] r.: 60 mg/kg 

pięciotlenku fosforu (P2O5), 

 Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation] r.: 80 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5), 

 Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring 

three years after the date of 

application of this Regulation] r.: 

40 mg/kg pięciotlenku fosforu 

(P2O5), 

 

 Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation] r.: 

20 mg/kg pięciotlenku fosforu 

(P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/403 

Poprawka  403 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(1) – punkt 2 – litera a – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

 Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation] r.: 60 mg/kg 

pięciotlenku fosforu (P2O5), 

 Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation] r.: 80 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5), oraz 

 Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring 

three years after the date of 

application of this Regulation] r.: 

40 mg/kg pięciotlenku fosforu 

(P2O5), 

 

 Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application of 

this Regulation] r.: 20 mg/kg 

pięciotlenku fosforu (P2O5), 

 Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring fifteen 

years after the date of application of 

this Regulation] r.: 60 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/404 

Poprawka  404 

Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część II – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Produkt nawozowy z oznakowaniem CE 

nie może być wyprodukowany z 

mikroorganizmów modyfikowanych 

genetycznie ani ich zawierać. Niniejszy 

zakaz obowiązuje w odniesieniu do 

wszystkich dostępnych technik, a nie tylko 

tych uznanych w prawodawstwie unijnym, 

w szczególności w dyrektywie 

2001/18/WE1a. 

 __________________ 

 1a Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1. 

Or. en 

 

 


