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18.10.2017 A8-0270/402 

Alteração  402 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

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) – ponto 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 [Serviço das 

Publicações, inserir a data de 

aplicação do presente regulamento]: 

80 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 A8-0270/403 

Alteração  403 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

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) – ponto 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 [Serviço das 

Publicações, inserir a data de 

aplicação do presente regulamento]: 

80 mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5), e 

 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), 

 A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data 15 anos 

após a data de aplicação do 

presente regulamento]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/404 

Alteração  404 

Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 II – parte II – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Um produto fertilizante com marcação 

CE não pode ser composto de micro-

organismos geneticamente modificados 

nem conter esses micro-organismos. Esta 

proibição é aplicável a todas as técnicas 

disponíveis e não apenas às reconhecidas 

pela legislação da União, nomeadamente 

a Diretiva 2001/18/CE1-A. 

 __________________ 

 1-A JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. 

Or. en 

 

 


