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18.10.2017 A8-0270/394 

Изменение  394 

Михай Цуркану, Елизабета Гардини, Франц Богович, Петер Яр, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Вероника Лопе Фонтане, Филип Жювен 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Съображение 8 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8а) Осигуряването на надежден и 

безпрепятствен достъп до суровини е 

от решаващо значение за 

икономиката на Съюза и от 

съществено значение за запазването и 

подобряването на качеството на 

живота, сектора и заетостта. 

Комисията създаде списък на 

суровини от изключителна важност с 

цел да се определят суровините с 

висок риск за доставките и голямо 

икономическо значение за Съюза, 

както и да се осигури надежден и 

безпрепятствен достъп до тях, като 

добави фосфорита към този списък 

през 2014 г. и запази този статус при 

преразглеждането на списъка през 

2017 г. Статусът на фосфорита като 

суровина от изключителна важност 

следва да се взема предвид при 

определянето на мерките по 

настоящия регламент. По-конкретно, 

пределно допустимите стойности на 

замърсителите, определени в 

настоящия регламент, не следва да 

изключват или да отдават 

предпочитание на определени 

източници на суровини. Ето защо 

пазарните и търговските 

въздействия от тези пределни 

стойности следва да бъдат 
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наблюдавани, за да се запази 

стабилният и финансово приемлив 

достъп до суровини, като се осигури 

ефективна конкуренция и 

конкурентоспособност на сектора за 

производство на торове в Съюза. 

Or. en 
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Изменение  395 

Михай Цуркану, Елизабета Гардини, Франц Богович, Петер Яр, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Вероника Лопе Фонтане, Филип Жювен 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Считано от [Служба за 

публикации: моля, въведете датата 

на прилагане на настоящия 

регламент], Комисията създава 

механизъм, който допълнително 

улеснява достъпа до финансиране за 

научни изследвания и иновации в 

сферата на технологиите за 

отстраняване на кадмий и тяхното 

прилагане в процеса на производство в 

Съюза за всички фосфатни торове, 

както и в сферата на възможните 

решения за отстраняване на кадмий, 

които са икономически 

жизнеспособни в промишлен мащаб и 

дават възможност за третиране на 

генерираните отпадъци. 

Or. en 

 

 


