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Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A nyersanyagokhoz való 

megbízható és akadálytalan hozzáférés 

biztosítása kulcsfontosságú az Unió 

gazdasága számára és alapvetően fontos 

az életminőség, az ipar és a foglalkoztatás 

fenntartása és javítása érdekében. A 

Bizottság elkészítette a kritikus fontosságú 

nyersanyagok listáját azon nyersanyagok 

meghatározása céljából, amelyek szállítási 

kockázata magas, és amelyeknek az Unió 

szempontjából nagy a gazdasági 

jelentősége, hogy biztosítsa az ezekhez 

való megbízható és akadálytalan 

hozzáférést, valamint 2014-ben hozzáadta 

a foszfátércet ehhez a listához és ezt a 

státuszt fenntartotta a lista 2017-es 

felülvizsgálata során is. A foszfátérc 

kritikus fontosságú nyersanyag 

besorolását figyelembe kell venni, amikor 

intézkedések megállapítására kerül sor e 

rendeletben. Különösen az e rendelet által 

meghatározott szennyezőanyag-értékek ne 

zárjanak ki bizonyos 

nyersanyagforrásokat, illetve ne 

részesítsék azokat előnyben. Az ilyen 

korlátozások piaci és kereskedelmi 

hatásait ezért figyelemmel kell kísérni a 

nyersanyagokhoz való stabil és elérhető 

árú hozzáférés megőrzése érdekében, 

biztosítva a hatékony versenyt és az EU 

termésnövelő termékeket gyártó iparának 
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hatékony versenyét és versenyképességét. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A Bizottság [kérjük a 

Kiadóhivatalt, hogy illessze be e rendelet 

alkalmazásának kezdő napját]-tól/től 

mechanizmust hoz létre a kadmium 

valamennyi típusú foszfáttartalmú 

műtrágyából való kivonását lehetővé tévő 

technológiákat, továbbá az olyan 

alternatív megoldási lehetőségeket célzó 

kutatás és innováció finanszírozásához 

való hozzáférés megkönnyítése érdekében, 

amelyek ipari léptékű alkalmazás esetén is 

fenntarthatók gazdaságilag és a keletkező 

hulladék kezelését is biztosítják. 
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