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18.10.2017 A8-0270/388 

Alteração  388 

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 

em nome do Grupo ECR 

 

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 – travessão 1 

 

 

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]: 80 mg/kg de pentóxido 

de fósforo (P2O5), 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Alteração  389 

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 

em nome do Grupo ECR 

 

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 – PFC1(B) – n.º 3 – alínea a) – ponto 2 – travessão 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Alteração  390 

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 

em nome do Grupo ECR 

 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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), 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Alteração  391 

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 

em nome do Grupo ECR 

 

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 – travessão 1 

 

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]: 

80 mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5), 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Alteração  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 

em nome do Grupo ECR 

 

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 – PFC1(C)(I) – n.º 2 – alínea a) – ponto 2 – travessão 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Alteração  393 

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 

em nome do Grupo ECR 

 

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 – travessão 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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), 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O nível de cádmio deve ser idêntico em todas as PFC a fim de assegurar condições 

equitativas. Estudos científicos recentes sugerem que uma concentração média de 80 mg/kg é 

suficiente para garantir a redução da acumulação de cádmio no solo. Por conseguinte, o 

estabelecimento de um nível máximo de 80 mg é mais do que suficiente para garantir que os 

riscos para a saúde e o ambiente sejam atenuados. 

 

 


