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Πρόταση κανονισμού 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η εξασφάλιση αξιόπιστης και 

ανεμπόδιστης πρόσβασης σε πρώτες ύλες 

είναι καίριας σημασίας για την οικονομία 

της Ένωσης και ουσιαστική για τη 

διατήρηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, της βιομηχανίας και της 

απασχόλησης. Η Επιτροπή έχει 

καταρτίσει έναν κατάλογο κρίσιμων 

πρώτων υλών (CRM) προκειμένου να 

προσδιορίσει τις πρώτες ύλες με μεγάλο 

κίνδυνο ως προς τον εφοδιασμό και 

μεγάλη οικονομική σημασία για την 

Ένωση και να εξασφαλίσει την αξιόπιστη 

και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτές. Η 

ιδιότητα του φωσφορίτη ως κρίσιμη 

πρώτη ύλη θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη όταν θεσπίζονται μέτρα στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Τα 

όρια προσμίξεων του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να εισάγουν 

διακρίσεις ή να δίνουν προτίμηση σε 

συγκεκριμένες πηγές πρώτων υλών. 

Συνεπώς, οι επιδράσεις τέτοιων ορίων 

στην αγορά και στο εμπόριο πρέπει να 

παρακολουθούνται προκειμένου να 

εξασφαλιστεί σταθερή και οικονομικά 

προσιτή πρόσβαση σε πρώτες ύλες για 

έναν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και 

ανταγωνιστικότητα για τη βιομηχανία 

προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Το αργότερο από τις [να προστεθεί 

η ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού από την Υπηρεσία 

Εκδόσεων], η Επιτροπή θα δημιουργήσει 

μηχανισμό για την περαιτέρω 

διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών 

για την αφαίρεση του καδμίου και της 

εφαρμογής τους στη διαδικασία 

παραγωγής στην Ένωση για όλα τα 

φωσφορικά λιπάσματα, αλλά και των 

πιθανών λύσεων αφαίρεσης του καδμίου 

που είναι οικονομικά βιώσιμες σε 

βιομηχανική κλίμακα και επιτρέπουν την 

επεξεργασία των αποβλήτων που 

δημιουργούνται. 
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