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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/330

Τροπολογία 330
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 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,

διαγράφεται

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/331

Τροπολογία 331
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 
mg/kg, και

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί στην έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/332

Τροπολογία 332
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε δώδεκα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 
mg/kg,

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε επτά έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 
mg/kg,

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/333

Τροπολογία 333
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 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,

διαγράφεται

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/334

Τροπολογία 334
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 40 
mg/kg, και

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί στην έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]: πεντοξείδιο του 
φωσφόρου (P2O5) 40 mg/kg, και

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0270/335

Τροπολογία 335
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0270/2017
Mihai Ţurcanu
Προϊόντα λίπανσης στην ΕΕ
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε δώδεκα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 
mg/kg,

- Από την [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε επτά έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]: 
πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 20 
mg/kg,

Or. en


