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18.10.2017 A8-0270/342 

Alteração  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

em nome do Grupo ALDE 

 

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-A) (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 PFC 1(C-A): Adubo hipocarbónico 

 1. Um produto fertilizante com 

marcação CE será designado adubo 

hipocarbónico se contiver mais de 1 % de 

carbono orgânico (Corg) e até 15 % de 

carbono orgânico (Corg). 

 2. O carbono presente na cianamida 

cálcica e na ureia e os produtos 

provenientes da respetiva condensação e 

associação não serão incluídos no 

carbono orgânico para efeitos desta 

definição. 

 3. As especificações dos adubos 

sólidos/líquidos, elementares/compostos, 

de macronutrientes/micronutrientes da 

categoria PFC 1(C) serão aplicáveis para 

efeitos desta categoria, com exceção das 

especificações relativas aos níveis de 

solubilidade mínima para o fósforo, do 

teor total em azoto a declarar e do teor 

total em fósforo a declarar. 

 4. Os produtos vendidos como adubo 

hipocarbónico devem respeitar os teores 

de contaminantes, tal como definido no 

anexo I para os adubos orgânicos ou 

organominerais, sempre que os produtos 

PFC 1(C) não contenham quaisquer 
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valores-limite para os contaminantes. 

Or. en 

Justificação 

Os adubos hipocarbónicos não têm obrigatoriamente de satisfazer os critérios que são 

concebidos com base nas propriedades específicas tradicionais de adubos minerais. A 

alteração acrescenta, por conseguinte, ao n.º 3 da alteração 170 do relatório da comissão 

IMCO que as «especificações relativas aos níveis de solubilidade mínima para o fósforo, do 

teor total em azoto a declarar e do teor total em fósforo a declarar» não devem ser aplicáveis 

aos adubos hipocarbónicos.  
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18.10.2017 A8-0270/343 

Alteração  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – travessões 1 a 3 

 

 

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 de aplicação do 

presente regulamento]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data 3 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 6 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 16 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 A8-0270/344 

Alteração  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – travessões 1 a 3 

 

 

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 de aplicação do 

presente regulamento]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

– A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data 3 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 6 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 16 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 A8-0270/345 

Alteração  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 42 - n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão ficará habilitada para 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 43.º, a fim de prorrogar a 

data de entrada em vigor do limite de 20 

mg/kg a que se refere o Anexo I – parte II 

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

2 e o Anexo I – parte II – PFC 1(C)I – n.º 

2 – alínea a) – parágrafo 2, se, com base 

numa avaliação de impacto exaustiva, 

existirem elementos de prova para 

considerar que a introdução de um limite 

mais rigoroso seria suscetível de pôr 

seriamente em causa o fornecimento de 

produtos fertilizantes à União. 

Or. en 

 

 


