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18.10.2017 A8-0270/394 

Amendamentul  394 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Asigurarea accesului fiabil și 

neîngrădit la materiile prime este extrem 

de importantă pentru economia Uniunii și 

esențială pentru menținerea și 

îmbunătățirea calității vieții, a industriei 

și a ocupării forței de muncă. Comisia 

Europeană a elaborat o listă a materiilor 

prime critice, pentru a identifica materiile 

prime cu un risc ridicat în ceea ce privește 

aprovizionarea și cu o importanță 

deosebită din punct de vedere economic 

pentru Uniune, precum și pentru a 

asigura accesul fiabil și neîngrădit la 

acestea, iar în 2014 a inclus pe această 

listă fosforitul, confirmându-i acest statut 

în revizuirea listei ce a avut loc în 2017. 

La formularea măsurilor din prezentul 

regulament, trebuie să se țină seama de 

statutul fosforitului ca materie primă 

critică. În special, limitele pentru 

contaminanți stabilite în prezentul 

regulament nu ar trebui să descalifice 

anumite surse de materii prime și nici nu 

ar trebui să le favorizeze. Prin urmare, ar 

trebui monitorizate efectele acestor limite 

asupra pieței și asupra schimburilor 

comerciale pentru a se asigura un acces 

stabil și accesibil la materiile prime, 

asigurându-se astfel concurența și 

competitivitatea efective ale industriei 
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îngrășămintelor din Uniune. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Amendamentul  395 

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

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Începând cu [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data punerii 

în aplicare a prezentului regulament], 

Comisia Europeană instituie un mecanism 

pentru a asigura un acces mai ușor la 

finanțarea activităților de cercetare și inovare 

în domeniul tehnologiilor de eliminare a 

cadmiului și pentru a asigura aplicarea 

acestora în procesele de producție din Uniune 

pentru toate tipurile de îngrășăminte 

fosfatice, precum și în scopul identificării 

posibilelor soluții de eliminare a cadmiului, 

viabile din punct de vedere economic la scară 

industrială, care să permită, de asemenea, 

tratarea deșeurilor astfel generate. 

Or. en 

 

 


