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18.10.2017 A8-0270/336 

Poprawka  336 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 – tiret 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 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 occurring after the date of 

application of this Regulation] r.: 80 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/337 

Poprawka  337 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 – tiret 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 60 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5), 

oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring eight years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 70 mg/kg pentatlenku difosforu (P2O5) 

oraz 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/338 

Poprawka  338 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 – tiret 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring twelve 

years after the date of application of this 

Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku 

fosforu (P2O5), 

skreśla się 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/339 

Poprawka  339 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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)I – punkt 2 – litera a – punkt 2 – tiret 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 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 occurring two years after 

the date of application of this Regulation]: 

80 mg/kg pentatlenku difosforu (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/340 

Poprawka  340 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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)I – punkt 2 – litera a – punkt 2 – tiret 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 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) 

oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring eight years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 70 mg/kg pentatlenku difosforu (P2O5) 

oraz 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/341 

Poprawka  341 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

w imieniu grupy EFDD 

 

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)I – punkt 2 – litera a – punkt 2 – tiret 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring twelve 

years after the date of application of this 

Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku 

fosforu (P2O5), 

skreśla się 

Or. en 

 

 


