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18.10.2017 A8-0270/373 

Alteração  373 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 1(B) – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se o produto fertilizante com 

marcação CE tiver um teor total de 

fósforo (P) de 5 % de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P205) ou mais, em 

massa («adubo fosfatado»), 

 (a) o teor efetivo de cádmio (Cd) em 

mg/kg de pentóxido de fósforo (P205) deve 

ser claramente declarado, e 

 b)  a menção «baixo teor de cádmio» 

ou semelhante, ou um logotipo com esta 

mensagem, só podem figurar se o teor de 

cádmio (Cd) for menor ou igual a 

20 mg/kg de pentóxido de fósforo (P205). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Alteração  374 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 48 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A partir de [data de entrada em vigor do 

presente regulamento] e até [xxx1-A], os 

Estados-Membros podem adotar regras 

nacionais que apliquem os limites 

inferiores para o cádmio estabelecidos na 

parte II do anexo I, sempre que tal se 

justifique, em particular, por razões como 

a proteção da saúde pública ou do 

ambiente. Os Estados-Membros 

comunicam essas medidas à Comissão, 

nos termos da Diretiva (UE) 2015/1535 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de setembro de 2015, relativa a um 

procedimento de informação no domínio 

das normas e regulamentações técnicas 

relativas aos serviços da sociedade da 

informação. 

 __________________ 

 1-A Inserir a data que venha a ser 

acordada para o nível mais baixo. 

Or. en 

Justificação 

Nove Estados-Membros adotaram já limites inferiores a 60 mg/kg de cádmio na sua 

legislação nacional. É importante não só que estes Estados-Membros possam manter estes 

limites inferiores até que tais limites sejam aplicados igualmente a nível da UE, como 
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também é importante que outros Estados-Membros sejam explicitamente autorizados a 

adotar limites mais baixos antes das datas fixadas no anexo, de forma a incentivar uma 

rápida aplicação dos limites. Esta mesma abordagem foi também adotada no Regulamento 

(UE) n.º 259/2012 sobre a utilização de fosfatos em detergentes (no que se refere a fosfatos 

em detergentes para máquinas de lavar louça).  
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18.10.2017 A8-0270/375 

Alteração  375 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 46 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 

Artigo 3 – n.º 34 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

«34. «Bioestimulante para plantas», um 

produto que estimula os processos de 

nutrição das plantas, independentemente do 

teor de nutrientes do produto, com o único 

objetivo de melhorar uma ou mais das 

seguintes características das plantas: 

«34. «Bioestimulante para plantas», um 

produto que contém qualquer substância 

ou micro-organismo natural que estimula 

os processos de nutrição das plantas, 

independentemente do seu teor de 

nutrientes, ou qualquer combinação destas 

substâncias e/ou micro-organismos, com 

o único objetivo de melhorar uma ou mais 

das seguintes características das plantas ou 

da rizosfera das plantas: 

Or. en 

Justificação 

Os bioestimulantes para plantas devem ser substâncias naturais. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Alteração  376 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – n.º 8-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Sempre que um produto 

fertilizante com marcação CE seja 

autorizado a ser utilizado na agricultura 

biológica em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 834/2007, deve ser 

indicado no rótulo como «permitido na 

agricultura biológica nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007». 

 Os produtos com marcação CE não 

adequados para utilização na agricultura 

orgânica, nos termos do Regulamento 

(CE) n.º 834/2007, que tenham nomes 

comerciais que evoquem termos referidos 

no artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 

834/2007 suscetíveis de induzir em erro o 

utilizador final quanto ao seu uso na 

agricultura orgânica, devem conter a 

frase «não permitido na agricultura 

biológica em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 834/2007». 

Or. en 

Justificação 

Estes requisitos de rotulagem são necessários, dada a reiterada ocorrência de situações em 

que os produtores de agricultura orgânica são penalizados devido à existência de termos 

erróneos, tais como «bio», «eco» ou «eko» nos nomes comerciais de produtos fertilizantes 

cujo uso não é autorizado na agricultura orgânica. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Alteração  377 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 2 – CMC 7 – parágrafo 1 – travessão 2 e quadro 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 estejam enumerados no quadro a 

seguir: 

Suprimido 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Justificação 

Existem muitas outras espécies e respetivos consórcios já em utilização, a nível nacional, de 

interesse para os agricultores. 

 

 


