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23.10.2017 A8-0270/336 

Alteração  336 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II – n.º 3 – alínea a) – ponto 2 – travessão 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data de aplicação do 

presente regulamento]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data após a data de 

aplicação do presente regulamento]: 80 

mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5), 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/337 

Alteração  337 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II –  n.º 3 – alínea a) – ponto 2 – travessão 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data três anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 40 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), e 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data oito anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 70 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), e 

Or. en 
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23.10.2017A8-0270/338 

Alteração  338 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II – n.º 3 – alínea a) – ponto 2 – travessão 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data 12 anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 20 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

Suprimido 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/339 

Alteração  339 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 – travessão 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data de aplicação do 

presente regulamento]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data dois anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 80 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/340 

Alteração  340 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 – travessão 2  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data três anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 40 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), e 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data oito anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 70 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

Or. en 
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23.10.2017A8-0270/341 

Alteração  341 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte II – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 – travessão 3  

 

Texto da Comissão Alteração 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data 12 anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 20 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

Suprimido 

Or. en 

 

 


