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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(8a) užsitikrinti patikimą ir netrukdomą
prieigą prie žaliavų yra lemiamas dalykas
Sąjungos ekonomikai ir esminis dalykas
siekiant išlaikyti ir pagerinti gyvenimo
kokybę, pramonę ir darbo vietas.
Siekdama nustatyti didelės tiekimo rizikos
ir didelės ekonominės svarbos Sąjungai
žaliavas ir užtikrinti patikimą ir
netrukdomą prieigą prie jų, Komisija
sudarė svarbiausių žaliavų sąrašą ir
2014 m. į jį įtraukė gamtinį fosfatą ir tokį
jo statusą paliko 2017 m. peržiūrėjusi
sąrašą. Į gamtinio fosfato kaip
svarbiausios žaliavos statusą reikėtų
atsižvelgti nustatant priemones šiame
reglamente. Visų pirma dėl šiame
reglamente nustatytų teršalų ribinių
verčių tam tikri žaliavų šaltiniai neturėtų
būti pripažįstami netinkamais arba jiems
neturėtų būti teikiama pirmenybė. Todėl
tokių verčių poveikis rinkai ir prekybai
turėtų būti stebimas siekiant užtikrinti
stabilią ir įperkamą prieigą prie žaliavų ir
taip užtikrinti veiksmingą konkurenciją
Sąjungos trąšų pramonės srityje ir
veiksmingą šios pramonės
konkurencingumą;
Or. en
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Pakeitimas
(8b) nuo [Leidinių biuro prašoma
įrašyti šio reglamento taikymo pradžios
datą] Komisija įdiegia mechanizmą, pagal
kurį galima sudaryti palankias sąlygas
gauti finansavimą inovacijoms ir
moksliniams tyrimams, susijusiems su
kadmio šalinimo technologijomis ir jų
pritaikymu visų tipų fosforo trąšų
gamyboje Sąjungoje, taip pat su galimais
pramonės lygmeniu ekonomiškai
perspektyviais alternatyviais kadmio
šalinimo sprendimais, kuriuos taikant
galima apdoroti susidariusias atliekas;
Or. en
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