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SV Förenade i mångfalden SV 

18,10 (± 2017) mm A8-0270/402 

Ändringsförslag  402 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del II – PRODUKTIONSFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 3 – led a – 

led 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

2. När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 80 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tolv år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

18,10 (± 2017) mm A8-0270/403 

Ändringsförslag  403 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del II – PRODUKTIONSFUNKTIONSKATEGORI 1.C – punkt 2 – led a – 

led 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

2. När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 80 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tolv år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet 15 år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 60 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

18,10 (± 2017) mm A8-0270/404 

Ändringsförslag  404 

Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II –del II – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En CE-märkt gödselprodukt får inte vara 

tillverkad av eller innehålla genetiskt 

modifierade mikroorganismer. Förbudet 

gäller alla tillgängliga former av teknik 

och inte bara dem som erkänts i 

unionslagstiftningen, framför allt i 

direktiv 2001/18/EG1a. 

 __________________ 

 1a EUT L 106, 17.4.2001, s. 1. 

Or. en 

 

 


