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Poprawka  394 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Zapewnienie niezawodnego i 

nieutrudnionego dostępu do surowców ma 

kluczowe znaczenie dla gospodarki Unii i 

jest sprawą zasadniczą dla utrzymania i 

poprawy jakości życia, przemysłu i 

zatrudnienia. Komisja sporządziła wykaz 

surowców krytycznych, by wskazać, które 

surowce charakteryzuje wysokie ryzyko 

dostaw i duże znaczenie gospodarcze dla 

Unii, oraz zapewnić niezawodny i 

nieutrudniony dostęp do nich, a w 2014 r. 

dodała do wykazu fosforyty oraz 

utrzymała tę decyzję podczas przeglądu 

wykazu w 2017 r. Przy określaniu 

przepisów niniejszego rozporządzenia 

należy wziąć pod uwagę, że fosforyty mają 

status surowca krytycznego. W 

szczególności limity zawartości 

zanieczyszczeń określone w niniejszym 

rozporządzeniu nie powinny wykluczać 

ani faworyzować niektórych źródeł 

surowców. Dlatego należy monitorować 

wpływ takich limitów na rynek i handel, 

by utrzymać stały dostęp do surowców po 

przystępnych cenach oraz rzeczywistą 

konkurencję i konkurencyjność branży 

nawozowej w Unii. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Z dniem [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] Komisja ustanawia 

mechanizm dalszego ułatwiania dostępu 

do finansowania badań naukowych i 

innowacji w zakresie technologii 

odkadmiania i ich wdrożenia w ramach 

procesów produkcyjnych w Unii w 

odniesieniu do wszystkich rodzajów 

nawozów fosforanowych, a także innych 

możliwych sposobów usuwania kadmu – 

opłacalnych w skali przemysłowej, lecz 

również umożliwiających przetwarzanie 

powstałych w ten sposób odpadów. 

Or. en 

 

 


