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18.10.2017 A8-0270/394 

Pozměňovací návrh  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Zajištění spolehlivého přístupu k 

surovinám, kterému nebrání žádné 

překážky, je zásadní pro hospodářství 

Unie a nezbytné pro zachování a zlepšení 

kvality života, průmyslu a zaměstnanosti. 

Komise vytvořila seznam kritických 

surovin s cílem určit suroviny, jejichž 

dodávky jsou vysoce rizikové a které mají 

pro Unii velký hospodářský význam, 

a zajistit spolehlivý a bezproblémový 

přístup k těmto surovinám, přičemž v roce 

2014 na tento seznam doplnila fosforit, 

jehož status zachovala i při revizi seznamu 

v roce 2017. Status fosforitu coby kritické 

suroviny by měl být zohledněn také při 

stanovování opatření v tomto nařízení. 

Limity pro kontaminující látky stanovené 

v tomto nařízení by především neměly 

vylučovat ani upřednostňovat určité 

zdroje surovin. Tržní a obchodní důsledky 

těchto limitů by tudíž měly být sledovány s 

cílem zaručit stabilní a cenově dostupný 

přístup k surovinám, který zajistí účinnou 

hospodářskou soutěž a 

konkurenceschopnost odvětví výroby 

hnojiv Unie. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Pozměňovací návrh  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Hnojivé výrobky s označením CE 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Ke dni [Úřad pro publikace vloží 

datum použitelnosti tohoto nařízení] 

Komise vytvoří mechanismus, který dále 

usnadní přístup k financování výzkumu a 

inovací zaměřených na technologie 

dekadmiace a jejich využívání ve 

výrobních procesech v Unii pro všechny 

druhy fosfátových hnojiv, jakož i na další 

možná řešení odstranění kadmia, která 

jsou v průmyslovém měřítku hospodářsky 

životaschopná, ale zároveň umožňují 

zpracování vzniklého odpadu. 

Or. en 

 

 


