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18.10.2017 A8-0270/394 

Amendement  394 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het waarborgen van betrouwbare 

en onbelemmerde toegang tot 

grondstoffen is van cruciaal belang voor 

de economie van de Unie en tevens 

essentieel om de levenskwaliteit, de 

industrie en de werkgelegenheid te 

onderhouden en te verbeteren. De 

Commissie heeft een lijst opgesteld met 

kritieke grondstoffen, die bedoeld is om 

aan te geven welke grondstoffen een hoog 

toeleveringsrisico hebben en van groot 

economisch belang zijn voor de Unie, en 

om de betrouwbare en onbelemmerde 

toegang tot deze grondstoffen veilig te 

stellen. In 2014 heeft zij natuurfosfaat 

aan deze lijst toegevoegd en zij heeft deze 

status bij de herziening van de lijst in 

2017 opnieuw bevestigd. Bij de 

vaststelling van maatregelen in deze 

verordening moet rekening worden 

gehouden met de status van natuurfosfaat 

als kritieke grondstof. meer in het 

bijzonder moeten de in deze verordening 

opgenomen grenswaarden voor 

contaminanten er niet toe leiden dat 

bepaalde bronnen van grondstoffen 

worden gediskwalificeerd of een 

voorkeursbehandeling krijgen. Er moet 

derhalve toezicht worden gehouden op de 

markt- en handelseffecten van dergelijke 

grenswaarden teneinde te zorgen voor 
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stabiele en betaalbare toegang tot 

grondstoffen om zo te zorgen voor 

effectieve concurrentie en om het 

concurrentievermogen van de 

mestindustrie van de Unie veilig te stellen. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Amendement  395 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Vanaf [PB, gelieve de datum van 

toepassing van deze verordening in te 

voegen] zet de Commissie een 

mechanisme op om de toegang te 

bevorderen tot financiering van 

onderzoek en innovatie op het gebied van 

technieken voor cadmiumreductie en de 

toepassing ervan in het productieproces in 

de Unie van alle fosfaatmeststoffen, en op 

het gebied van mogelijke alternatieven 

voor cadmiumreductie die economisch 

uitvoerbaar zijn op industriële schaal en 

die bovendien de verwerking van de aldus 

ontstane afvalstoffen mogelijk maken. 

Or. en 

 

 


