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Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Sikring af stabil og uhindret 

adgang til råstoffer er afgørende for Den 

Europæiske Unions økonomi og væsentlig 

for at opretholde og forbedre 

livskvaliteten samt kvaliteten af industrier 

og beskæftigelse. Kommissionen har 

oprettet en liste over kritiske råstoffer for 

at udpege råstoffer med høj 

forsyningsrisiko og stor økonomisk 

vigtighed for Unionen og sikre stabil og 

pålidelig adgang til disse og har føjet 

råphosphat til denne liste i 2014 og 

fastholdt denne status i sin revision af 

listen i 2017. Der bør tages højde for 

råphosphats status som kritisk råstof, når 

foranstaltningerne i denne forordning 

fastlægges. Navnlig bør grænserne for 

forurenende stoffer i denne forordning 

ikke diskvalificere eller begunstige visse 

råstofkilder. Disse grænsers virkninger 

for markedet og samhandelen bør derfor 

overvåges for at sikre stabil og 

prismæssigt overkommelig adgang til 

råstoffer, som sikrer effektiv konkurrence 

og konkurrenceevne i 

gødningsmiddelindustrien i EU. 

Or. en 
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 (8b) Fra den [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] opretter Kommissionen en 

mekanisme, der yderligere skal fremme 

adgangen til finansiering af forskning og 

innovation inden for teknologier til 

fjernelse af cadmium i phosphorholdige 

gødningsstoffer samt indførelsen heraf i 

Unionens produktionsprocesser for alle 

phosphorholdige gødningsstoffer og inden 

for potentielle løsninger til fjernelse af 

cadmium, som er økonomisk rentable i 

industriel målestok, men som også 

rummer mulighed for behandling af det 

affald, der fremkommer herved. 

Or. en 

 

 


