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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data aplicării prezentului 

regulament]: 60 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P2O5); 

  începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data 

aplicării prezentului regulament]: 80 

mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5); 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare PFC pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data 

la care se împlinesc trei ani de la data 

aplicării prezentului regulament]: 40 

mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5) și 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare CFP pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data la care se împlinesc doisprezece 

ani de la data aplicării prezentului 

regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de 

fosfor (P2O5); 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare CFP pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data aplicării prezentului 

regulament]: 60 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P2O5); 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data aplicării prezentului 

regulament]: 80 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P2O5); 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare CFP pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 



 

AM\1137639RO.docx  PE605.629v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

18.10.2017 A8-0270/392 

Amendamentul  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 2 – litera a – subpunctul 2 – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data la care se împlinesc trei ani 

de la data aplicării prezentului 

regulament]: 40 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P2O5) și 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare CFP pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data la care se împlinesc 

doisprezece ani de la data aplicării 

prezentului regulament]: 20 mg/kg 

pentaoxid de fosfor (P2O5); 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nivelul de cadmiu ar trebui să fie identic în fiecare CFP pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Studiile științifice recente sugerează că o concentrație medie de 80 

mg/kg ar fi suficientă pentru a asigura reducerea acumulării de cadmiu în sol. Prin urmare, 

stabilirea nivelului maxim la 80 mg este mai mult decât suficientă pentru a se asigura 

reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu. 

 

 


