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18.10.2017 A8-0270/396 

Alteração  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – PFC 1(B) – n.º 3 – alínea a) – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Se o produto fertilizante com 

marcação CE tiver um teor total de fósforo 

(P) de 5 % de equivalente de pentóxido de 

fósforo (P2O5) ou mais, em massa («adubo 

fosfatado»): 

(2) Se o produto fertilizante com 

marcação CE tiver um teor total de fósforo 

(P) de 5 % de equivalente de pentóxido de 

fósforo (P2O5) ou mais, em massa («adubo 

fosfatado»): 

 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 três anos após a data de 

aplicação do presente regulamento. 

60 mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5), 

 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 12 anos 

após a data de aplicação do 

presente regulamento]: 20 mg/kg 

de pentóxido de fósforo (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Alteração  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – PFC 1(C)(I) – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Se os produtos fertilizantes com 

marcação CE tiverem um teor total de 

fósforo (P) de 5 % de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) ou mais, em 

massa («adubo fosfatado»)  

(2) Se os produtos fertilizantes com 

marcação CE tiverem um teor total de 

fósforo (P) de 5 % de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) ou mais, em 

massa («adubo fosfatado»)  

- 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 três anos após a data de 

aplicação do presente regulamento: 60 

mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5), 

- 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 12 anos após a 

data de aplicação do presente 

regulamento]: 20 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Alteração  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – PFC 2 – ponto 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Devem ser respeitados os seguintes 

parâmetros determinados em relação à 

matéria seca: 

3. Devem ser respeitados os seguintes 

parâmetros determinados em relação à 

matéria seca: 

 Valor neutralizante mínimo: 15 

(equivalente CaO) ou 9 

(equivalente HO-) e 

 Valor neutralizante mínimo: 15 

(equivalente CaO) ou 9 

(equivalente HO-) e 

 Reatividade mínima:  10 % ou 50 

% após seis meses (teste de 

incubação). 

 Reatividade mínima: 10 % ou 50 % 

após seis meses (teste de 

incubação), e 

  Tamanho mínimo do grão: 70 % < 

1 mm, exceto para a cal viva, o 

corretivo alcalinizante granulado e 

o cré (= 70 % do tamanho do grão 

deve passar por um peneiro com 

malha de 1 mm)  

Or. en 

Justificação 

O tamanho do grão é, há décadas, um importante parâmetro de qualidade muito conhecido 

em toda a Europa. Pode ser medido e controlado rápida e facilmente por produtores e 

agricultores. Além disso, é um parâmetro importante para uma distribuição equitativa no 

solo e no subsolo. O atual regulamento da UE e a maioria das regulamentações nacionais em 

matéria de adubos preveem um tamanho mínimo de grão compreendido entre 70 % < 1,0 mm 

e 97 % < 3,15 mm para garantir um efeito razoável. Para a cal viva, o corretivo alcalinizante 

granulado e o cré não é razoável fixar um tamanho mínimo de grão. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Alteração  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

em nome do Grupo PPE 

 

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 III – parte 2 – PFC 2 – travessão 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Granulometria, expressa em 

percentagem de produto que passa num 

determinado peneiro; 

- Granulometria, expressa em 

percentagem de produto que passa em 

peneiros com malha de 1,0 mm e 3,15 

mm; 

Or. en 

Justificação 

Por razões de coerência com a nova alteração que estabelece o tamanho mínimo do grão, 

cujo objetivo é garantir a qualidade dos corretivo alcalinizante, facilitar a comparação dos 

produtos e tornar o controlo mais fácil, é conveniente fixar a granulometria em 1,0 mm e 

3,15 mm (percentagem do tamanho do grão que passa através do peneiro). A proposta da 

Comissão não fixa qualquer valor. A declaração não poderia ser comparável (para 

informação, a tolerância para o tamanho dos grãos já está fixada no anexo III — Parte 3 

PFC 2). 

 

 


