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18.10.2017 A8-0270/402 

Pozmeňujúci návrh  402 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 3 – písmeno a – bod 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 

5 % oxidu fosforečného (P2O5) 

(„fosforečné hnojivo“): 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 

5 % oxidu fosforečného (P2O5) 

(„fosforečné hnojivo“): 

 od [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5), 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum uplatňovania tohto 

nariadenia]: 80 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5) 

 As of [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5) a 

 

 As of [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5); 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/403 

Pozmeňujúci návrh  403 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 2 – písmeno a – bod 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 

5 % oxidu fosforečného (P2O5) 

(„fosforečné hnojivo“): 

(2) ak je hmotnostná koncentrácia 

celkového fosforu (P) v hnojivom výrobku 

s označením CE rovná alebo väčšia ako 

5 % oxidu fosforečného (P2O5) 

(„fosforečné hnojivo“): 

 od [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5), 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum uplatňovania tohto 

nariadenia]: 80 mg/kg oxidu 

fosforečného (P2O5), a 

 od [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5) a 

 

 od [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

oxidu fosforečného (P2O5), 

 od [Úrad pre publikácie, vložte 

dátum pätnásť rokov po dátume 

uplatňovania tohto nariadenia]: 60 

mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), 

Or. en 



 

AM\1137647SK.docx  PE605.629v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.10.2017 A8-0270/404 

Pozmeňujúci návrh  404 

Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť II – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Hnojivý výrobok s označením CE nemôže 

byť vyrobený z geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov ani ich obsahovať. 

Tento zákaz sa vzťahuje na všetky 

dostupné metódy, nielen na metódy 

uznané právnymi predpismi Únie, najmä 

smernicou 2001/18/ES1a. 

 __________________ 

 1a Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. 

Or. en 

 

 


