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Alteração  394 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Afigura-se crucial para a 

economia da União garantir um acesso 

fiável e sem entraves às matérias-primas, 

sendo igualmente essencial para manter e 

melhorar a qualidade de vida, da 

indústria e do emprego. A Comissão criou 

uma lista das matérias-primas essenciais 

para identificar matérias-primas com 

elevado risco de escassez e grande 

importância do ponto de vista económico 

para a União e garantir um acesso fiável 

e sem entraves às mesmas, tendo aditado 

a rocha fosfática a esta lista em 2014 e 

mantido este estatuto no âmbito da 

revisão desta lista em 2017. O facto de a 

rocha fosfática ter sido identificada como 

matéria-prima essencial deve ser tido em 

conta na elaboração de medidas no 

presente regulamento. Em particular, os 

limites de contaminação estabelecidos 

pelo regulamento não devem prejudicar 

nem dar preferência a determinadas 

fontes de matérias-primas. Por 

conseguinte, os efeitos destes limites no 

mercado e no comércio deverão ser 

controlados, a fim de garantir um acesso 

estável e comportável às matérias-primas, 

assegurar uma concorrência efetiva e a 

competitividade da indústria de adubos da 

União. 
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Alteração  395 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produtos fertilizantes com a marcação CE 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) A partir de [Serviço das 

Publicações, inserir a data de aplicação 

do presente regulamento], a Comissão 

Europeia instituirá um mecanismo para 

facilitar, ainda mais, o acesso a 

financiamento destinado à inovação e 

investigação no domínio das tecnologias 

de remoção de cádmio e a sua 

implementação no processo de produção 

de todos os tipos de fertilizantes fosfatados 

na União, mas também de possíveis 

soluções de remoção de cádmio 

economicamente viáveis a uma escala 

industrial que permitam, igualmente, o 

tratamento dos resíduos gerados. 

Or. en 

 

 


